แผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครปฐม
แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกาหนดต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ จาก
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน อปท.ฯ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหน้าที่ผู้ตรวจสอบฯ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรฐาน
(ฉบับที่ ๔) มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ (กรมบัญชีกลาง)
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ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
ส่วนที่สอง แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒
ภาคผนวก แผนการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒
แผนผังสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบ จัด ทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ข้อ 8) ซึ่งได้กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่ง
สาเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบ
หน่ว ยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัด ท าแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ เพื่อให้
สามารถด าเนินการตรวจสอบให้บ รรลุวั ตถุ ประสงค์ โดยให้นิย ามศัพท์ของคาที่เกี่ย วข้องกั บ แผนการ
ตรวจสอบดังนี้
1. นิยามศัพท์ในการจัดทาแผนการตรวจสอบมีนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การตรวจสอบภายใน หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบ
บัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหมายรวมถึงกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารหรือกากับดูแล
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบจัดทาไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด และ ณ เวลาใด รวมทั้งการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
แผนปฏิบัติการตรวจสอบ หมายถึง แผนที่ แสดงให้เห็นถึงรายละเอีย ดและขั้นตอน
ช่วงเวลาที่ดาเนินการตรวจสอบ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
แผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้นี้เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่กาหนด อันนาไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ทั้ งนี้ผู้ตรวจสอบจะต้อง
คานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ซึ่งได้แก่ บุคลากร เวลาและงบประมาณ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการตรวจสอบ
2.1. เพื่ อ ก าหนดเป้ า หมาย ขอบเขต และแนวทางในการปฏิ บั ติง านตรวจสอบ ผู้
ตรวจสอบจะได้ทราบว่าควรตรวจสอบเรื่องใด ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ เวลาไหน
และงบประมาณที่ตอ้ งใช้เป็นจานวนเท่าใด
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2.2. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท าแผนงานตรวจสอบโดยผู้ ต รวจสอบต้ อ งน า
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ถูกกาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ มากาหนดวิธีการ เทคนิค และขั้นตอนใน
การตรวจสอบอย่างละเอียด
3. ประโยชน์ท่ไี ด้จากการวางแผนการตรวจสอบ
3.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจากแผนการตรวจสอบต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริห ารท้องถิ่น และผู้ตรวจ
สอบต้องเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นในระยะเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก
2 เดือ น ดั งนั้ นผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น จึงมี ส่ว นร่ วมในการพิ จารณาปรับ ปรุง ขอบเขตของการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบ รวมทั้งสามารถติด ตามผลการปฏิบัติงานของผู้ต รวจสอบว่าเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร และมีเหตุขัดข้องประการใดบ้าง
3.2 ใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายและควบคุม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้า ผูต้ รวจสอบ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบสามารถใช้แผนการตรวจสอบประจาปีในการมอบหมายงานให้
ผู้ตรวจสอบแต่ละคนรับผิดชอบตามความเหมาะสม และควบคุมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
3.3 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบช่ ว ยให้ ผู้ ต รวจสอบมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง าน ฉะนั้ น จึ ง
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบในเรื่องที่สาคัญ ต่างๆ ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เ หมาะสม และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบได้
3.4 ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป
แผนการตรวจสอบงวดที่ ผ่านมาจะช่วยให้ท ราบถึ งข้อ มูลในการตรวจสอบครั้ ง
ก่อนๆ เช่นเวลาที่ใช้ ขอบเขตของการตรวจสอบ อัตรากาลัง และงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนการตรวจสอบในครั้งต่อไป
3.5 ช่วยในการจัดทางบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เนื่ อ งจากในแผนการตรวจสอบได้ก าหนดเรื่อ งที่จ ะท าการตรวจสอบ ความถี่
ตลอดจนจานวนคนที่ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต้องนามากาหนดอัตรากาลังและ
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
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แผนการตรวจสอบจะช่วยให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบถึงเรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ หน่วยรับ
ตรวจ และเวลาที่กาหนดรวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
4. โครงสร้างองค์กรของเทศบาลเมืองนครปฐม
เทศบาลเมืองนครปฐมแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 1 สานัก 4 กอง 1 หน่วยงาน และมี
พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ของเทศบาล ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจาโดยมีปลัดเทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งมีพนักงานเทศบาล จานวน 2๖ คน ลูกจ้างประจา 4 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1๗ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒๔ คน และครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน โดยแต่ละสานัก/กอง มีหน้าที่
พอสังเขปดังนี้
สานักงานปลัดเทศบาล : มีหน้าที่ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบ
แผนและนโยบายของเทศบาล และมีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเจ้าหน้ าที่ การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล จัดทางบประมาณรายจ่าย งานกฎหมาย งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง : มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การจัดเก็บภาษีต่างๆ งานผลประโยชน์
ของเทศบาล ควบคุม ดูแลพัสดุและทรัพย์สนิ ของเทศบาล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง : มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานบารุงรักษา ทางบก ทางระบายน้า
สวนสาธารณะ งานสารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและงานสาธารณูปโภค งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง งานเกี่ยวกับไฟฟ้า และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ ม : มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ สาธารณสุขชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา : มีหน้าที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษาระดับ
ก่อนประถมวัยของเทศบาล งานด้านการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมและเยาวชน และงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน : มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบงาน
การเงินและบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท การเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี
งานตรวจสอบพัสดุ งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนที่ 2
แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒

ส่วนที่ 2
แผนการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ 25๖๒
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครปฐม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชี การรายงานสถานะการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (สานัก/กอง) สังกัดเทศบาลฯ
2. เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า มีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่
4. เพื่อติด ตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด
5. เพื่ อให้หัว หน้า ส่ว นราชการ ได้ท ราบปัญ หาจากการปฏิบั ติงานของผู้ ใ ต้บั งคั บ บัญ ชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ
ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ดังนี้
1. สานักงานปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา

/กิจกรรม...

-7เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. สอบทานด้านการเงิน การบัญชี
๒. สอบทานการจัดทาบัญชีและงบการเงิน
๓. สอบทานการยืมเงินงบประมาณ
๔. สอบทานการจัดทาโครงการต่างๆ
๕. สอบทานการจัดซือ้ /จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ โครงการต่างๆ
๖. สอบทานการใช้และรักษารถยนต์
๗. สอบทานการตรวจสอบพัสดุประจาปี ๒๕๖๒
๘. สอบทานการควบคุมงานจ้าง
๙. สอบทานการจัดวาง /ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
๑๐. สอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
๑๑. สอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
๑๒. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ
1. รอบที่ 1 ตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๑ ถึง 31 ธันวาคม ๒๕๖๑
2. รอบที่ 2 ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 25๖๒ ถึง 3๑ มีนาคม 25๖๒
3. รอบที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 25๖๒ ถึง 30 มิถุนายน 25๖๒
4. รอบที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
-

/(ลงชื่อ)...

-๘-

(ลงชื่อ) นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น ผูจ้ ัดทาแผนการตรวจสอบ
(นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

(ลงชื่อ)

นางสุภา บุทธยักษ์ ผูเ้ ห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางสุภา บุทธยักษ์)
ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

(ลงชื่อ) นางสุภา บุทธยักษ์
ผูอ้ นุมัตแิ ผนการตรวจสอบ
(นางสุภา บุทธยักษ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

ภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบ
เทศบาลเมืองนครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ
สานักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
น.ส.ช่อเพชร พ่วงจั่น
นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

งานนโยบายและแผน
-การจัดทาแผนพัฒนา ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ต.ค.๖๑ ถึง พ.ค. ๖๒
-การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณประจาปี ก.ค. ๖๒ ถึง ส.ค. ๖๒
๒๕๖๒
งานบริการงานทั่วไป
เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
-การพัสดุสานัก
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒
-การบารุงรักษา และจัดเก็บยานพาหนะ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
-การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตาม ต.ค. ๖๑ ถึง ธ.ค. ๖๑
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า มี.ค. ๖๒ ถึง พ.ค. ๖๒
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

หมายเหตุ

แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อนได้
เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัตงิ าน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจาปีที่กาหนดไว้

๑

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

กองคลัง

ฝ่ายงานการเงินและบัญชี
-การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
-การจ่ายเงิน
-การจัดทาบัญชี ประจาปี ๒๕๖๒
-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี ๒๕๖๑
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน ประจาปี ๒๕๖๑
-การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ , ภาษีบารุงท้องที่, ภาษีป้าย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-การตรวจสอบพัสดุประจาปี ๒๕๖๑
-การจัดทาแผนจัดซือ้ จัดจ้างประจาปี ๒๕๖๒
-รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปี ๒๕๖๑
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
-การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
ดูแลและรักษารถยนต์สว่ นกลาง
-การบารุงรักษา และจัดเก็บยานพาหนะ

หมายเหตุ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ย. ๖๑ ถึง ก.ย. ๖๒
พ.ย. ๖๑ ถึง ก.ย. ๖๒
ม.ค., มี.ค., มิ.ย., ก.ย. ๖๒

ม.ค. ๖๒ ถึง มี.ค. ๖๒
ม.ค. ๖๒ ถึง มี.ค. ๖๒
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒

เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ ถึง ธ.ค. ๖๑
มี.ค. ๖๒ ถึง พ.ค. ๖๒

ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒

แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อนได้
เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัตงิ าน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจาปีที่กาหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ช่อเพชร พ่วงจั่น
นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

หน่วยรับตรวจ
กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานบริหารงานทัว่ ไป
-การพัสดุ
-การขออนุญาตออกแบบก่อสร้างอาคาร
-การบารุงรักษา และจัดเก็บยานพาหนะ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น.ส.ช่อเพชร พ่วงจั่น
นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒
เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
-การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตาม ต.ค. ๖๑ ถึง ธ.ค. ๖๑
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า มี.ค. ๖๒ ถึง พ.ค. ๖๒
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
กิจการงาน
ประปา

หมายเหตุ

งานบริหารงานทัว่ ไป
-การพัสดุ
-การบารุงรักษา และจัดเก็บยานพาหนะ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒

แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อนได้
เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัตงิ าน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจาปีที่กาหนดไว้

๓

หน่วยรับตรวจ

เรือ่ งที่ตรวจสอบ

กองสาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ ไป
และสิ่งแวดล้อม -การพัสดุ
-การบารุงรักษา และจัดเก็บยานพาหนะ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
-การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
ศูนย์บริการสาธารณสุข
-การจัดทาบัญชี
-การพัสดุ
กองการศึกษา งานการศึกษา
-การพัสดุ
-การบารุงรักษา และจัดเก็บยานพาหนะ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

พ.ศ.๒๕๖๑
พ.ศ.๒๕๖๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

น.ส.ช่อเพชร พ่วงจั่น
นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ ถึง ธ.ค. ๖๑
มี.ค. ๖๒ ถึง พ.ค. ๖๒

ม.ค. ๖๒ ถึง มี.ค. ๖๒
เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒
ก.ค. ๖๒ ถึง ก.ย. ๖๒

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
-การจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตาม ต.ค. ๖๑ ถึง ธ.ค. ๖๑
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า มี.ค. ๖๒ ถึง พ.ค. ๖๒
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดทาบัญชี
-การพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ๖๒ ถึง มี.ค. ๖๒
เม.ย. ๖๒ ถึง มิ.ย. ๖๒

๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองนครปฐม

แผนการตรวจสอบ
วางแผนการ
ตรวจสอบ

จัดทาภายใน ก.ย. ของทุกปี
นายก อปท.อนุมัติ
ส่งให้ อาเภอ/ ผวจ./สตง.

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตรวจสอบ
ตามแผนที่กาหนด

รายงาน
ผลการตรวจสอบ

ประสานงานให้หน่วยรับตรวจสอบทราบ ก่อนการเข้าตรวจสอบ

รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ในระยะเวลาอันสมควร/อย่างน้อยทุก 2 เดือน
แจ้งหน่วยรับตรวจทราบ เพื่อปรับปรุง/แก้ไข
ส่งสาเนารายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ./สตง.
เพื่อให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข

ติดตาม
ผลการตรวจสอบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป

