แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้
คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็น อิสระ เพิ่มคุณ ค่า ทั้ง ยังช่วยลดความเสี่ยง ข้อผิดพลาด ป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทาให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน บรรลุถึง
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการกากับดู แล อย่างเป็น ระบบโดยมีก ารดาเนิ นงานภายใต้ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ นับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สาคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการติดามและประเมินการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆภายในหน่วยงาน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทาให้ผลการ
ดาเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความสาคัญต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจากัด นอกจากนี้ การ
จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เป็นการดาเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน จึงจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่ อ ใช้ เป็ นแนวทางในการการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบภายในขององค์ การบริห ารส่วนต าบล
ขอนคลาน
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้วนอื่น ๆ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคั บ ค าสั่ง และมติค ณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภั ยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวั ตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
/3 ขอบเขต…
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3. ขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน กาหนดขอบเขตการตรวจสอบด้าน
การเงิ น การบั ญ ชี และการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหน ด (Financial & Compliance) ด้ า น การบริ ห าร
(Management) ด้านการดาเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งบริการให้
คาปรึกษา และงานด้านอื่นๆ โดยการประเมินความเสี่ยง จากระบบการควบคุมภายใน, ผลการประเมิน/ผล
การตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภายใน/ภายนอก, ด้ า นบริ ห ารความรู้ , การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด, ด้ า น
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจ ดังนี้
3.1 หน่วยรับตรวจ จานวน 6 หน่วย ประกอบด้วย
(1) สานักปลัด
(2) กองคลัง
(3) กองช่าง
(4) กองการศึกษาและวัฒนธรรม
(5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(6) กองสวัสดิการสังคม
3.2 กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบและสอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
(2) การรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) การตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปี
(4) การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา, การลงบัญชีในทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย
(วัสดุสานักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง ,วัสดุประปา,วัสดุคอมฯ )

(5) การตรวจสอบพัสดุประจาปี
(6) ตรวจสอบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
(7) การใช้รถราชการ ยานพาหนะส่วนกลาง การสั่งจ่ายน้ามัน รวมทั้งการ
การซ่อมบารุง ดูแล รักษา
(8) ตรวจสอบผลการดาเนินงานการพัฒนาจัดเก็บรายได้ (ภาษีบารุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน)
(9) ตรวจสอบติดตามการบริหารดาเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ,กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลขอนคลาน

(10) สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน
(11) งานให้คาปรึกษาแนะนา การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
และการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
(12) จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(เพิ่มเติม) และการจัดทาบัญชีโอนเงินงบประมาณ
(13) ตรวจสอบการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดาเนินงาน
และข้อบัญญัติของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน

/14) การบริหารงาน….
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(14) การบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
- งานทบทวนกฎบัตร
- การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan
- ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
- งานประเมินตนเอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน
3.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กัน ยายน
2563)
3.4 รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน
5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมี
ระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(เอกสารแนบ)
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แนบแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนคลาน อาเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
ระดับ
ความ
เสี่ยง

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

ระยะเวลาการ
ตรวจสอบอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
หรือคาดเคลื่อน
ได้

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

-

1 ครั้ง/ปี

มีนาคม 2563

สานักงานปลัด

1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา,การลงบัญชีใน
ทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย (วัสดุสานักงานฯ)
2.การจัดทาข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
การจัดทาบัญชีโอนเงินงบประมาณ

น้อย

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

3.การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบและหนังสือสั่งที่
เกี่ยวข้อง

น้อย

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

4.สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน

-

1 ครั้ง/ปี

ตุลาคม 2563

5.การใช้ ร ถราชการ ยานพาหนะส่ ว นกลาง การสั่ งจ่ า ย
น้ามัน รวมทั้งการซ่อมบารุง ดูแล รักษา

-

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

6.การดาเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของสานักงานปลัดและแผนดาเนินงาน

-

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

7.การบริหารจัดการกิจการประปา

-

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563
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ระดับ
ความ
เสี่ยง

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ
นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

-

1 ครั้ง/ปี

มีนาคม 2563

กองคลัง

1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา,การลงบัญชีใน
ทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย (วัสดุสานักงานฯ)
2.ตรวจสอบผลการดาเนินงานการพัฒ นาจัดเก็บรายได้

-

1 ครั้ง/ปี

พฤษภาคม 2563

(ภาษีบารุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
3.การตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปี

-

1 ครั้ง/ปี

ธันวาคม 2563

น้อย

2 ครั้ง/ปี

เมษายน ,กันยายน
2563

ปานกลาง

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

-

1 ครั้ง/ปี

เมษายน 2563

4.การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย

5.งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
6.แผนการจัดหาพัสดุ

หมายเหตุ
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ระดับ
ความ
เสี่ยง

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ
นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

-

1 ครั้ง/ปี

มีนาคม 2563

กองช่าง

1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา,การลงบัญชีใน
ทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย (วัสดุสานักงาน,วัสดุไฟฟ้า)
2.การดาเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนดาเนินงานของกองช่าง

-

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

3.งานควบคุ ม อาคารตามระเบี ย บและหนั ง สื อ สั่ ง การที่
เกี่ยวข้อง

น้อย

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

4.การใช้ ร ถราชการ ยานพาหนะส่ วนกลาง การสั่ ง จ่ า ย
น้ามัน รวมทั้งการซ่อมบารุง ดูแล รักษา

-

1 ครั้ง/ปี

เมษายน 2563

หมายเหตุ
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หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

-

1 ครั้ง/ปี

มีนาคม 2563

2.ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทาบัญชี และ ปานกลาง
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2 ครั้ง/ปี

เมษายน ,กันยายน
2563

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

3.การดาเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนดาเนินงานของกองการศึกษาฯ

-

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

น้อย

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

เรื่องที่ตรวจสอบ
1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา,การลงบัญชีใน
ทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย (วัสดุสานักงานฯ)

4.การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน

หมายเหตุ
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ระดับ
ความ
เสี่ยง

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

-

1 ครั้ง/ปี

มีนาคม 2563

น้อย

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

3.การดาเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนดาเนินงานของกองสาธารณสุข

-

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

4.การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

-

1 ครั้ง/ปี

กันยายน 2563

5.การใช้ ร ถราชการ ยานพาหนะส่ ว นกลาง การสั่ งจ่ า ย
น้ามัน รวมทั้งการซ่อมบารุง ดูแล รักษา

-

-

กันยายน 2563

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา,การลงบัญชีใน
กองสาธารณสุขและ ทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย (วัสดุสานักงานฯ)
สิ่งแวดล้อม
2.สอบทานการดาเนินการของกองทุน หลักประกันสุขภาพ
ตาบลขอนคลาน

หมายเหตุ
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ระดับ
ความ
เสี่ยง

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษา,การลงบัญชีใน
กองสวัสดิการสังคม ทะเบียนคุม, การเบิก-จ่าย (วัสดุสานักงาน)

-

1 ครั้ง/ปี

มีนาคม 2563

2. การด าเนิ น การกิ จ กรรม/โครงการ ตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่นและแผนดาเนินงานของกองสวัสดิการ

-

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

นายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

3.การดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
และเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาล

-

1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2563

น้อย

1 ครั้ง/ปี

เมษายน 2563

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

4. การดาเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

หมายเหตุ

