แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
องค์ การบริหารส่ วนตาบลนามาลา
อาเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย

องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
––––––––––––––––––––––––––––
๑.หลักการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญ ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตาม
ระเบียบและกฎหมาย ที่กาหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทาง ที่ถูกต้อง
และใช้แนวทางปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดแผนเป็นการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิ บัติหน้าที่ของ
ผู้ตรวจภายใน พ.ศ. ๑๕๔๖
๒.วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆ
๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่กาหนด
๒.๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ
ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์
๓.ขอบเขตการตรวจสอบ
๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จานวน ๓ ส่วน ประกอบ ด้วย
๑. สานักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๓.๒ แนวทางการตรวจสอบภายใน
๑.ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

-๒๒.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม(๑) และ (๒ )
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพฯลฯ
๔.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามาตรฐาน และ /หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ า
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๓.๓ วิธีการตรวจสอบ
๑.การสุ่ม
๒.การตรวจนับ
๓.การคานวณ ทดสอบการบวกเลข
๔.การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
๕.การตรวจสอบผ่านรายการ
๖.การสอบทาน
๗.การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
๓.๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
๓.๕ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๔.ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวขวัญหล้า หิรนรมย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
๕.งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินกา
ลงชื่อ
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวขวัญหล้า หิรนรมย์ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายสืบพงษ์
โสภัณ )
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสุรพล กมลรัตน์ )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วย
รับ
ตรวจ
สานัก
ปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑.กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๓.กิจกรรมการบริการเบี้ย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
กองคลัง ๑.กิจกรรมการบันทึกบัญชี
๒.กิจกรรมการลงทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและพัสดุ
๓.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
๔.การบันทึกบัญชีระบบ
คอมพิวเตอร์

กองช่าง ๑.กิจกรรมด้านการออกแบบ
และควบคุมอาคาร
๒.กิจกรรมด้านการกาหนด
ราคากลาง
๓.กิจกรรมด้านบุคคลากรใน
ภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความถี่ในการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาที่ใช้ใน
ตรวจสอบ
การตรวจสอบ

หมายเหตุ

๑ ครั้ง ต่อปี

นางสาวขวัญหล้า
หิรนรมย์

รอบที่ ๑
( ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒

ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็น
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา

๑ ครั้ง ต่อปี

นางสาวขวัญหล้า
หิรนรมย์

รอบที่ ๑
ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่จะ
( ๑ ตุลาคม
ตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็น
๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
กันยายน ๒๕๖๒ )

๑ ครั้ง ต่อปี

นางสาวขวัญหล้า
หิรนรมย์

รอบที่ ๑
( ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒

ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็น
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา

ลงชื่อ
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวขวัญหล้า หิรนรมย์ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายสืบพงษ์
โสภัณ )
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสุรพล กมลรัตน์ )
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามาลา
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

