แผนการตรวจสอบระยะยาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คำนำ
การวางแผนการตรวจสอบเป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติว่าจะปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างไร
ถึงจะบรรลุเป้าหมายนโยบายของ หน่วยงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม การวางแผนที่ดีจึงต้องประเมินความ
เสี่ยง ของหน่วยงานหรือกิจกรรม เพื่อกาหนดเลือกลาดับกิจกรรมและความถี่ในการตรวจสอบ โดยกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงควรเข้าตรวจสอบก่อน หรือตรวจสอบบ่อยครั้งมากกว่ากิจกรรมที่มคี วามเสี่ยงรองลงมา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จาเป็นต้องกาหนด
แผนงานไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ
พ.ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้จัดทาแผนตรวจสอบ
ระยะยาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือและอานวย
ความสะดวกจากหน่วยรับตรวจตามแผนงานเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลห้วยไคร้
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
หน้า
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจางบประมาณ พ.ศ. 2564– พ.ศ. 2566
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ประโยชน์ของการตรวจสอบ
- ขอบเขตการตรวจสอบ
- วิธกี ารตรวจสอบ
- ระยะเวลาของข้อมูลทีต่ รวจสอบ
- ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ
- งบประมาณที่ในในการตรวจสอบ
- ตัวชีว้ ดั ผลสัมฤทธิ์
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
- ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
- ขอบเขตการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ภาคผนวก

1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
6

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566
หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในนับเป็นเครื่องมือหรือกลไกสาคัญของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน เกิด
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้งานตรวจสอบภายใน
ประสบความสาเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในจึงเป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการกากับดูแล ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว จึงถือได้ว่าเป็นส่วนสาคัญและมีความจาเป็นต่อ
การตรวจสอบเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ ชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนด อันนาไปสู่เป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและสารสนเทศ ตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อ ตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของหน่ว ยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ คาสั่ ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3. เพื่อ ตรวจสอบการดาเนิ น งานของหน่ว ยงาน ระบบงานตลอดจนวิธี ป ฏิ บัติ ง านของแต่ ล ะกิจ กรรมให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมไยใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม
5. เพื่อติดตาม ผลการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้
มีการบริหารจัดการที่ดี
6. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
/ประโยชน์...
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ประโยชน์ของการตรวจสอบ
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทาให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็น
การประเมิน เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลสาคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม
ลดขึ้นตอนที่ซ้าซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายโดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน
4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check Balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไป
อย่างเหมาะสมตามลาคับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ
ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบ
การควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ สานัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตาบล
ห้วยไคร้ จานวน 5 สานัก/กอง และ 3 หน่วยงานย่อย โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบรายงานทางการเงิน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงาน
4. ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
5. ตรวจสอบการบริหาร
6. ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ
7. งานให้คาปรึกษา (ด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและประเมินการควบคุมภายในด้านการเงิน
บัญชี ด้านกฎ ระเบียบต่าง ๆ)

วิธีการตรวจสอบ
1. การสุ่มตรวจ
2. การตรวจนับ
3. การคานวณ
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
5. การตรวจสอบการผ่านรายการ
6. การสอบทาน
7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
8. การสัมภาษณ์
9. การยืนยัน
10. การทดสอบการบวกตัวเลข
/ระยะเวลา...
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ระยะเวลาของข้อมูลทีต่ รวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

ผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวกาญจนา คาปัน ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ร้อย 95
2. จากการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยรับตรวจ มีการ
พัฒนางานและพบข้อผิดพลาดลดลงจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารรับทราบข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
และทันการณ์
2. หน่ วยรับ ตรวจมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ข้อมูลการดาเนินงานด้านการเงินบัญชีของหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
ลงชื่อ………………………….………………….ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกาญจนา คาปัน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
ว่าที่ร้อยตรี.............................................ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(สมสิฎฎ์ ชาญชัย)
ปลัดเทศบาลตาบลห้วยไคร้
ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายเสถียร กาโน)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยไคร้

