แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและมีส่วนเพิ่มคุณค่า
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สพพ. ให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้ สพพ. บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้วย
แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2565 ที่จัดทาขึ้นเป็นไปตามระเบียบ คพพ. ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ ต รวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 หมวด 3 อานาจหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของผู้
ตรวจสอบภายใน ข้อ 20 (1) วางแผนการตรวจสอบประจาปี พร้อมกาหนดเป้าหมาย ให้สามารถตรวจสอบภายใน
ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสนอให้ คพพ.รับรู้และพิจารณาถึงความเหมาะสม ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายในในห้วงเวลา 1 ปี รวมถึงให้ความสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณในการ
ปฏิบั ติงานให้ กับ ผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติภ ารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการตรวจสอบภายในภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
2.1 เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของ สพพ. บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ และนโยบายที่ คพพ. กาหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินและข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของ สพพ. มีความถูกต้องและความเชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่กาหนด
2.3 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย
2.4 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และ ระบบบริหารความเสี่ยง ของ สพพ. มีความเพียงพอ
เหมาะสม รวมถึงมีปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
2.5 เพื่อให้มั่นใจว่ามีติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
2.6 เพื่อให้ คพพ. และผู้บริหาร สพพ. ได้รับทราบปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อ ให้สามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.7 เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
2.8 ทั้งนี้จะให้ความสาคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล

3. ขอบเขตการตรวจสอบ
การตรวจสอบครอบคลุมถึงการสอบทาน การวิเคราะห์ การสุ่มตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานและการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ของหน่วยงานภายในของ สพพ. 6 สานัก 1 ฝ่าย ดังนี้
3.1 สานักอานวยการ
3.2 สานักนโยบายและแผน
3.3 สานักบริหารเงินทุน
3.4 สานักบริหารโครงการ 1
3.5 สานักบริหารโครงการ 2
3.6 สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร
3.7 ฝ่ายวิศวกรรม
4. งานตรวจสอบ
4.1 กิจกรรมงานตรวจสอบ
1) สอบทานและประเมิ น รายงานการควบคุ ม ภายในประจ าปี ง บประมาณปี 2565 ตาม
พระราชบัญ ญั ติวินั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้ ห น่ว ยงานของรัฐจัดให้ มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 (ต้ อ งส่ งผลการสอบทานรายงานการควบคุ ม ภายในประจ าปี
งบประมาณ 2564 ให้ กระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
2) สอบทานรายงานทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2564 (ต้องส่งรายงานทางการเงินประจาปี
งบประมาณ 2564 ให้ สตง. ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ) และประจ าไตรมาส 1 ถึ ง 3 ของ
ปีงบประมาณ 2564 (โดยผู้สอบบัญชีภายนอก) เมื่อฝ่ายบริหารจัดทาแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
พร้อมทั้งสอบทานระบบ การบันทึกรายการและการรายงานทางการเงินว่าถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กาหนดไว้
3) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4) ตรวจสอบการดาเนินการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (โครงการการสะพานเชียงแมน
หลวงพระบาง )เพื่อให้มั่นใจว่า
- กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย
ระเบียบ สัญญา และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และโปร่งใส เป็นธรรม
- การเบิ กจ่ ายเงิน โครงการ มี ความถูกต้ องเป็ น ไปตามเงื่อ นไขของสั ญ ญาและระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องกาหนด
- การเบิ กจ่ ายค่าตอบแทน คกก.จ้าง/คกก.ตรวจรับ/คกก.TOR มีความถูกต้อง เป็นตาม
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
5) ติดตามการลงทุนระยะยาวของ สพพ. โดยให้ความสาคัญเป็นกรณีพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ (ถ้ามี)

6) ตรวจสอบกิจ กรรมอื่น ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ตรวจเยี่ยม
ความก้าวหน้าของการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. ณ
สถานที่ก่อสร้าง จานวน 1 โครงการ
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
1) เสนอผลการสอบทานวาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) เสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ คพพ.
3) การติดตามผลการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี (สตง.)
4) การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นกับผู้ ส อบบั ญ ชี (สตง.) รวมถึงการเสนอ คพพ.
แต่งตั้งและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปีงบประมาณ กรณีผู้สอบบัญชีเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ สตง.
4.3 ทบทวนกฏบัตร (Charter)
1) ทบทวนกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ทบทวนกฎบัตร (Charter) ของผู้ตรวจสอบภายใน
4.4 งานพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตรวจสอบและความรู้บริหารทั่วไปหรือตามหลักธรรมมาภิบาล
4.5 งานอื่นๆ
1) การจัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสพพ. ประจาปี
งบประมาณ
2) การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ
3) การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ คพพ.
อนุมัตภิ ายในเดือนกันยายน ของทุกปี
4) เสนอตั้งผู้สอบบัญชี
5) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
6) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คพพ. และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)
5. การรายงานผลการตรวจสอบ
1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อ คพพ.โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
2) การรายงานต้องกระทาภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุก 3 เดือนหรือ เมื่อตรวจสอบ
เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อ สพพ. ให้รายงานผลการ
ตรวจสอบทันที นอกจากนั้น ให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดทารายงานสรุป การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563
ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณถัดไป

6. ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมาณ 2565
ลาดับ
รายการ
ตรวจเยี่ยมคก.
ไม่ได้ตรวจ
เยี่ยมคก.

1

2
3

ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าอาหารว่าง
รวมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ
(1)
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง ณ สถานที่จริง (2)
การพัฒนาบุคลากร (เฉพาะวิชาชีพ)
(3)
รวม (1) + (2) + (3)

10,000.00
10,000.00
540,000.00
240,000.00
790,000.00

10,000.00
10,000.00
0
240,000.00
250,000.00

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สานักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร รับผิดชอบการตั้งงบประมาณ
เนื่องจากทาเบิกให้กับ คพพ. และคณะกรรมการทุกคณะ ของ สพพ.

