
 
 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
.................................... 

๑. หลักการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด   
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติและมีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยฝ่ายผู้บริหาร
สามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่
ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสะเตง
นอก เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
  นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  ๒.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  ๒.๓ เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม  โดย
สามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 
  ๒.๔ เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการ
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  ๒.๕ เพ่ือตรวจและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามแผนงานและ
โครงการ 
  ๒.๖ เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์  
 
 
 
 



 
-๒- 

 

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจรับสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก มี ๕ กอง ดังนี้ 
  ๓.๑ ส านักปลัด 
           ๓.๒. กองคลัง 
           ๓.๓ กองช่าง 

           ๓.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
           ๓.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
      โดยรวม การตรวจสอบส่วนราชการจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามท่ีมีนัยส าคัญ และก าหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบในแต่ละเดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 ๑. กิจกรรมการตรวจสอบด้านผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เน้น
ถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่าง และผลงานที่ได้
ทันต่อการน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
มาตรฐานงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
 ๒. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงินเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบต่างๆ ว่ามีเพียงพอที่จะ
มั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้ หรือเพียง
พอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 
 ๓. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ และด าเนินงานของทุกส่วนราชการเป็นการ
ตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 ๔. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติการเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน
ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ประเมินคุณภาพของการด าเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนดเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วน
ราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ รวมทั้งสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของนโยบาย แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ควบคู่ด้วย 
 ๖. กิจกรรมการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศเป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ทราบว่า ระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและเก็บรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล 
 ๗. กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ที่นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกมอบหมายเป็นการตรวจสอบในกรณีที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือาการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน 
 
 



-๓- 
 
 

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางสาวคมตา  ไชยหมาน  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอ 
               (นางสาวคมตา  ไชยหมาน) 
       นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 
 

  (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบ 
               (นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ) 

   ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติ 
                 (นายเกษมสันต์  สาแม) 

   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  ส านักปลัด   โทร.๐๗๓-๒๐๒๒๐๐ 

ที่ ยล ๕๒๙๐๑/347                                     วันที่    21 เมษายน 2563  ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๘ ว่าด้วยการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
อนุมัติ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยก าหนด ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมถึงงานบริหารด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท 
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าสามารถที่ป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริต
เกี่ยวกับงานการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบขึ้นเพ่ือป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นดังกล่าวได้ทันท่วงที และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
๓. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อ 

ประโยชน์ ในการตรวจสอบ 
๔. จัดท าบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีรวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เป็นปัจจุบันพร้อมที่ 

จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้  
๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสั่ง การให ้

ปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามราย 
ละเอียดข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี การตรวจสอบจะด าเนินการ
ตรวจสอบในระหว่างปฏิบัติงานและตรวจสอบเป็นครั้งคราว 
 
 



 
/ดังนั้น... 

-๒- 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอส่งแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

(ลงชื่อ)................. ................................. 
                    (นางสาวคมตา  ไชยหมาน) 

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)................ .................................. 
                    (นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ) 

         ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 
  

(ลงชื่อ).......... ........................................ 
                    (นายเกษมสันต์  สาแม) 

     นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      


