แผนการตรวจสอบประจาปี
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลนาอาน
แผนการตรวจสอบประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. หลักการ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 17 (4) กาหนดให้หน่วยรับตรวจภายในมีหน้าที่จัดทาและเสนอ
แผนการตรวจสอบประปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลนาอาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถื อเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการประทาอย่างเป็นขั้นตอถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดนรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกาหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มี
ขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้ก ารปฏิบัติงาน ของเทศบาลตาบลนาอาน เป็ นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยัง เป็นการดาเนินการให้ ถูก ต้อง ตามหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่กาหนด
4. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มาจาก
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายนอก คือ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กากับดูแล(กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อาเภอ)เข้าตรวจ
7. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

8. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
3. ขอบเขตของงานตรวจสอบ
3.1 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิภาพแประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และการประเมินการบริหารความ
เสี่ยงของเทศบาลตาบลนาอาน ซึ่งรวมถึง
1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยตรวจรับ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. สอบทานระบบการปฏิบั ติง านตามมาตรฐานและ/หรื อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ คาสั่ง ที่
กาหนดเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบายของเทศตาบลนาอาน
3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงิน การคลัง
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เหมาะสม
กับประเภทของทรัพย์สินนั้น
5. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
3.2 หน่วยตรวจรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. สานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
6. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตาบลนาอาน
6.1 โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ
6.2 ศูนย์เด็กเล็กบ้านติดต่อ
6.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ทาม
3.3 แนวทางการตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อ ถือได้ข องข้อมู ลและตัว เลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์ รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ แระสิทธิผลและประหยัด
3. ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอแนววิธีการหรื อมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน ตาม(1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัสดุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
3.4 วิธีการตรวจสอบ
1. การสุ่ม
2. การตรวจนับ
3. กาคานวณ
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
5. การตรวจสอบการผ่านรายการ
6. การสอบทาน
7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
8. การสัมภาษณ์
9. การยืนยัน
10. การทดสอบการบวกเลข
3.5 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30
เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 )
3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอี ย ดขอบเขตการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
1. นางสาวพิศชาภรณ์ นาแรมงาม ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ค่าวัสดุสานักงานในการตรวจสอบภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเบิ ก จ่ า ย เพื่ อ เป็ น การประหยั ด ทรั พ ยากรและเป็ น การใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การใช้วัสดุสานักงานในการตรวจสอบภายในจึงเบิก
วัสดุสานักงานเท่าที่จาเป็นจากสานักปลัดเทศบาลตาบลนาอาน
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
1. อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. จัดให้มีการเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
3. จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้
4. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
5. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
ให้ปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจักได้ดาเนินการจัด ส่งสาเนาแผนการตรวจสอบภายในให้
นายอาเภอเมืองเลย ในฐานะผู้กากับ

(ลงชื่อ
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวพิศชาภรณ์ นาแรมงาม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ
(นายกัณฐสิทธิ์ จันทร์ศิริ)
ปลัดเทศบาลตาบลนาอาน

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ
(นายไพศาล วรพันธ์)
นายกเทศมนตรีตาบลนาอาน

