บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
ที่ สฎ 71805/
วันที่ 24 กันยายน 2563
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
เรื่องเดิม
ด้วย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตร 79 กาหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง นั้น
ข้อเท็จจริง
กระทรวงการคลัง ได้กาหนดหลักเกณฑ์การะทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงการคลั ด่วนมาก ที่ กค.
0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สาหรับหน่วยงานองรัฐ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ด้านการ
ปฏิ บั ติ ง าน 2000 การบริ ห ารงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบจัด ท าขึ้น เพื่ อ ให้ ก ารวางแผนการ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดาเนินการตามขั้นตอน โดยแผนจัดทาไว้ล่วงหน้า และตามมาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน 2020 การเสนอแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบแผนการตรวจสอบต้องได้รับอนุมัติจาก
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการภายใน 30 กั น ยายน ของทุ ก ปี โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก ได้จัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งแผนการตรวจสอบภายใน ที่
จัดทาขึ้นประกอบด้วย แผนการตรวจสอบประจาปี องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเสนอแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ 2563 โดยจะเริ่มดาเนินการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง
เดือน กันยายน 2564 มาเพื่อลงนามอนุมัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
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ความเห็น

.
(นางสาววรัชยา ชุนสอน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก

ความเห็น

.

(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
ความเห็น

.

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ
ด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จาเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวาง
แผนการตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และมาตรฐานคู่มือการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ถ้าหากไม่ได้กาหนดมาตรฐานไว้นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบของกระทรวงการคลั ง
กาหนด ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติไว้ตามความ(ข้อ 18 ) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายมนส่วนราชการ พ.ศ.2551 กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในส่วนราชการไว้ 6 ฉบับ (ฉบับที่ 4 คือ
มาตรฐานวางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบ)
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จึ งจั ดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ
2564 ให้มีความเหมาะสมทั้งปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้
เหมาะสมกับปริมาณการตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะอัตรากาลัง จานวนหน่วยรับ
ตรวจ ความถี่ เวลาตรวจสอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน และภารกิจอื่น เช่น
การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้คาปรึกษาแนะนาข้อระเบียบกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานของอบต. และหน่วยงาน
ภายนอกอื่น การประสานงานกรม /จังหวัด/อาเภอ/สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้งการจัดทาตัวชี้วัด
มาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบายองผู้บริหารได้กาหนดให้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติการปฏิบัติงานทุกระยะ 4
เดือน ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ 2564 ลักษณะ
ยืดหยุ่น สามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์
จัดทาโดย
(งานตรวจสอบภายใน)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ส่วนที่ 1
แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
1. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรั บหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อ
กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ ดีขึ้นการตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานนของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุม และการ
กากับดูแลอย่างเป็นระบบ และการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
มาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลปากแพรก จึงได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายในขึ้น ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 2010 การวางแผนการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบจัดทาขึ้นเพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความดาเนินการตามขั้นตอน โดย
แผนจะจัดทาไว้ล่วงหน้า แผนการตรวจสอบประกอบด้วย แผนการตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจาปี
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 2020 การเสนอแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบต้องได้รับอนุมั ติจาก
หัวหน้าส่วนราชการภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก จึงได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อ ผู้
ตรวจสอบภายใน ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน ให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อความมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของการดาเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจน
การปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง อี กทั้ งยั งเป็ นการช่ วยป้ องกั นหรื อลดความเสี่ ยงจากการด าเนินงาน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริหารต่อฝ่ายบริหาร เป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สาคัญ
ของผู้บริหาร ในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายสนหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทาง
หรือมาตรการที่จะทาให้ผลการดาเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ฝ่ายบริหารสามารถ
ใช้รายงานผลการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงาน ตลอดจนใช้ประกอบการตัดสินใจ สั่งการต่าง ๆ ดังนั้ น การจัดทาปผนการตรวจสอบภายใอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลปากแพรก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็น
การดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
/วัตถุประสงค์

-22.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
การรายงานสถานะการเงิน เอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีได้จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมี
การเก็บ รั กษาที่เ หมาะสม โดยคานึ งถึงประสิ ทธิภ าพของระบบควบคุ มภายในและความส าคัญ ของเรื่ อ งที่
ตรวจสอบรวมทั้งงวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่น ๆ และผลการดดาเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุปร ะสงค์และ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่ างถูกต้อง เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดคาสั่ ง มติคณะรัฐ มนตรี และ
นโยบายที่กาหนด ตลอดจนตรวจสอบระบบดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สอนการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด
2.3 เพื่อสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วย
รับตรวจ (สานัก/กอง) ว่าเพียงพอและหมาะสมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลงได้ และ
ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับมาตรฐานการควบคุมภายใน
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจ หรือตามอานาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด คารับรองการปฏิบัติราชการ และ
เป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดีหรือไม่ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่ าง
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภภูมิคุ้มกันไม่ไห้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต
และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการได้
2.5 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
2.6 เพื่อส่ งเสริ มให้ เ กิ ดกระบวนการก ากั บดู แลที่ ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
2.7 เพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
3. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน
3.1 หน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่จะสอบทาน ครอบคลุมการตรวจสอบวิเคาระห์ รวมทั้งการประเมิน
ความพอเพียง และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 ส านั ก 3 กอง
ประกอบด้วย
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
- โรงเรียนวัดเขาพระอินทร์

/4.เรื่องที่
-33.2 เรื่องที่จะตรวจสอบ
3.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถ
ป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
3.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
3.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้เพื่อ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดาเนินงานวาแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 การตรวจสอบผลการดาเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหนคุณภาพ
อย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3.5 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการตรวจสอบ
งานที่ใขระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จาก
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
3.6 การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามี
ระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน ต่าง ๆที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
3.3 วิธีการตรวจสอบ
1. การสุ่มตรวจ
2. การตรวจนับ
3. การคานวณ
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
5. การตรวจสอบการผ่านรายการ
6. การสอบทาน
7. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
8. การสัมภาษณ์
9. การยืนยัน
10. การทดสอบการบวกตัวเลข
/3.4 ระยะ

-43.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูล ประจาปีงบประมาณ 2563 และประจาปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบ ตามความต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกันของข้อมูลและความเพียงพอ
3.5 ระยะเวลการตรวจสอบ
การตรวจสอบใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรากฎตามเอกสารที่แนบท้าย)
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ค่าวัสดุสานักงานในการตรวจสอบภายในประจาปีไม่ได้
ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณการเบิกจ่าย เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การใช้วัสดุสานักงานในการตรวจสอบภายใน จึงเบิกจากวัสดุสานักงานเท่าที่
จาเป็นจากพัสดุกลาง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี)
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ 24 กันยายน 2563
ลงชื่อ............................................ ผู้เห็นชอบแผนการตรวจ
(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
วันที่ 24 กันยายน 2563
ลงชื่อ............................................. .ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายปราโมทย์ เพรชรัตน์)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
วันที่ 24 กันยายน 2563

ส่วนที่ 2
รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบประจาปี 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ทุกสานัก/กอง

1. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
2. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. ติดตามผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง
4. การใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
5. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสานักงาน
6. การติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบครั้งก่อน
7. จัดทาคู่มือการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
8. สรุปรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทาแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
7. การบริการให้คาปรึกษาแนะนา
1.งานพัสดุ
- การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย
- การเก็บรักษา ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2. งานการเงินและบัญชี
- การเบิกจ่ายและการตรวจหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
- การตรวจสอบระบบ e - lass
- ตรวจสอบรายงานงบการเงินประจาวัน ประจาเดือน และรายงาน
รับจ่ายรายไตรมาส และประจาปี

กองคลัง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ
ต.ค-ธ.ค. 63
ต.ค-ธ.ค. 63
ต.ค-ธ.ค.63
เม.ย-พ.ค. 64
ส.ค. 64
ม.ค.64

จานวน
คน/วัน
1/90
1/90
1/90
1/60
1/20
1/30

1 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง/ปี

มี.ค.64
ก.ย.64

1/30
1/30

ตลอดปี
1 ครั้ง/ปี

ต.ค. 63-ก.ย.64
ม.ค.64

1/12 เดือน
1/15

1 ครั้ง/ปี

ก.พ.64

1/15

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบประจาปี 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก
หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
- แผนพัฒนาการศึกษา
- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การบัญชี
- การจัดซื้อ จัดจ้าง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
- แผนพัฒนาการศึกษา
- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การบัญชี
- การจัดซื้อ จัดจ้าง

(นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ
มิ.ย 64

จานวน
คน/วัน
1/30

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

3.โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
- แผนพัฒนาการศึกษา
- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การบัญชี
- การจัดซื้อ จัดจ้าง

(ลงชื่อ)

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
1 ครั้ง/ปี

ผู้จัดทาแผน

1 ครั้ง/ปี

ก.ค.64

1/30

1 ครั้ง/ปี

ส.ค.64

1/30

(ลงชื่อ)

ผู้สอบทาน

(นายสุทัศนะ จินวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก

หน่วยรับ
ตรวจ
ทุกสานัก/
กอง

กองคลัง

ทุกสานัก/
กอง

ตารางระยะเวลาดาเนินงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2564
เรื่องที่จะตรวจ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
2.การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. ติดตามผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง
4. การบริการให้คาปรึกษาแนะนา
5. การติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบครั้งก่อน
6.จัดทาคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
7.งานพัสดุ
- การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย
- การเก็บรักษา ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
8. งานการเงินและบัญชี
- การเบิกจ่ายและการตรวจหลักฐานใบสาคัญคู่จ่าย
- การตรวจสอบระบบ e - lass
- ตรวจสอบรายงานงบการเงินประจาวัน ประจาเดือน และ
รายงานรับจ่ายรายไตรมาส และประจาปี
9. การใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง

ตารางระยะเวลาดาเนินงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2564
หน่วยรับ
เรื่องที่จะตรวจ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ตรวจ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กอง
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกัด
การศึกษา - แผนพัฒนาการศึกษา
- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การบัญชี
- การจัดซื้อ จัดจ้าง
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง
- แผนพัฒนาการศึกษา
- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การบัญชี
- การจัดซื้อ จัดจ้าง
12.โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์
- แผนพัฒนาการศึกษา
- การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การบัญชี
- การจัดซื้อ จัดจ้าง
ทุกสานัก/ 13.รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปรายงานการ
กอง
ปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
ถัดไป

