แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สํ านักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน (องค์ การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เป็ นกลไกหนึ่ งของระบบการบริ หารจัดการที่ให้ความเชื่ อมัน่ และมีส่วนเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของ สพพ. ให้ดีข้ ึน รวมทั้งช่วยให้ สพพ. บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กําหนด ด้วยการประเมินและปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายในและ
การกํากับดูแลอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล จะช่วยให้
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ย
แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี งบประมาณ 2557 ที่จดั ทําขึ้นเป็ นไปตามระเบียบ คพพ. ว่าด้วย
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550 หมวด 2 อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน ข้อ 10 (1) วาง
แผนการตรวจสอบประจําปี พร้ อ มกําหนดเป้ าหมาย ให้ส ามารถตรวจสอบภายในขอบเขตหน้าที่ ไ ด้อ ย่าง
เหมาะสม เพื่อเสนอให้ คพพ.รับรู ้และพิจารณาถึงความเหมาะสม ขอบเขตการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบ
ภายในในห้วงเวลา 1 ปี รวมถึงให้ความสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณในการปฏิบตั ิงานให้กบั
ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนการตรวจสอบ
ภายในภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
2. วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
2.1 เพื่อสอบทานผลการดําเนิ นงานของ สพพ. ว่าบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
สอดคล้อ งกับ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บังคับ คําสั่ ง มติ และนโยบายที่ คพพ. กําหนด อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผล และประหยัด
2.2 เพื่อสอบทานความถูกต้องและความเชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงินและข้อมูลตัวเลขต่างๆ
ทางด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ตามหลักการและนโยบายที่กาํ หนด
2.3 เพื่อสอบทานระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เกิดการสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหาย
2.4 เพื่อสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ ระบบบริ หาร
ความเสี่ ยง ของ สพพ. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
2.5 เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดําเนิ น งาน ตลอดจนให้ ข ้อ เสนอแนะหรื อ แนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ และประหยัด
2.6 เพื่อให้ คพพ. และผูบ้ ริ หาร สพพ. ได้รับทราบปั ญหาในทางปฏิบตั ิเพื่อให้สามารถตัดสิ นใจแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วและทันเหตุการณ์
แผนตรวจการตรวจสอบประจําป...ะมาณ 2557 ผ่าน คพพ
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3. ขอบเขตการตรวจสอบ
การตรวจสอบครอบคลุมถึงการสอบทาน การวิเคราะห์ การสุ่ มตรวจสอบ การประเมินความเพียงพอ
และประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของการปฏิบตั ิงานและ
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) ของหน่วยงานภายในของ สพพ.เฉพาะ 4 สํานัก ดังนี้
3.1 สํานักอํานวยการ
3.2 สํานักนโยบายและแผน
3.3 สํานักบริ หารเงินทุน
3.4 สํานักบริ หารโครงการ
3.5 สํานักความช่วยทางวิชาการ (ยังไม่อยูใ่ นแผนการตรวจปี งบประมาณนี้)
4. งานตรวจสอบ
4.1 การตรวจสอบ
1) งานสอบทานและประเมินรายงานการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณปี 2556 ตามข้อ 6
แห่ งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ( ต้อง
ส่ งผลการสอบทานรายงานการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ 2556ให้ คตง.ภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ้ น
ปี งบประมาณ)
2) สอบทานรายงานทางการเงินประจําปี งบประมาณ 2556 (ต้องส่ งรายงานทางการเงินประจําปี
งบประมาณ 2556 ให้ สตง. ภายใน 120 วัน นับ แต่ ว นั สิ้ น ปี งบประมาณ) และประจําไตรมาส 1 ถึ ง 3 ของ
ปี งบประมาณ 2557 เมื่อฝ่ ายบริ หารจัดทําแล้วเสร็ จ ประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
พร้อมทั้งสอบทานระบบ การบันทึกรายการและการรายงานทางการเงินว่าถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
และการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีที่กาํ หนดไว้
3) สอบทานการบริ หารเงินทุนของ สพพ. ว่าการฝากเงินและการนําเงินไปลงทุน มีการกระจาย
ความเสี่ ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับกําหนด
4) สอบทานรายงานการดําเนิ นงานของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ 2557 เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ
รายงานการดําเนินงานของ สพพ. มีความถูกต้อง น่าเชื่อถืออย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
5) สอบทานการเบิ กจ่ ายเงิ น งบประมาณ เพื่ อให้มนั่ ใจว่าการเบิ ก จ่ ายเงิ น งบประมาณ มี ความ
ถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ ทันเวลาและเป็ นไปตามงบประมาณที่กาํ หนด
6) การจัดซื้ อจัดจ้าง เพื่อให้มนั่ ใจว่าการ เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่กาํ หนด มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
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7) ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากอนุ กรรมการฯ หรื อ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการ
ก่ อสร้ างและการเบิ กจ่ายเงิ น ของโครงการที่ ได้รับความช่ วยเหลื อทางการเงิ น จาก สพพ. ณ สถานที่ ก่อสร้ าง
จํานวน 1 โครงการ
4.2 งานเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1) จัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2) เสนอรายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อ คพพ.
3) การติดตามผลการแก้ไขและปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี (สตง.)
4) การประชุ มหารื อและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็ นกับผูส้ อบบัญชี (สตง.) รวมถึงการเสนอ คพพ.
แต่งตั้งและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี งบประมาณ 2556
4.3 งานพัฒนาความรู้ ความสามารถด้ านการตรวจสอบภายใน ของผูต้ รวจสอบภายใน
4.4 งานอื่นๆ
1) การจัดทําแผนการปฏิบตั ิงาน (Action Plan) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ของสพพ. ประจําปี
2) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี งบประมาณ
3) การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี เสนอ คพพ. พิจารณาและอนุมตั ิภายในเดือน กันยายน
ของทุกปี
4) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คพพ. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)
5. อัตราบุคลากรของงานตรวจสอบภายใน (จํานวน 1 อัตรา) ดังนี้
1. นายอธิวตั ร
ลวพิมล
ผูต้ รวจสอบภายใน
2. อยู่ระหว่ างการสรรหา เพื่อทดแทนอัตราเดิมคาดว่ า จะมาเริ่มงานเริ่มปี งบประมาณ 2557
6. ตารางระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
7. การรายงานผลการตรวจสอบ
1) ผูต้ รวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คพพ.โดยผ่านคณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบ
2) การรายงานต้องกระทําภายในเวลาอันสมควร หรื ออย่างน้อยทุก 3 เดือนหรื อ เมื่อตรวจสอบ
เรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดแล้วเสร็ จตามแผน กรณี เรื่ องที่ตรวจพบเป็ นเรื่ องที่จะมีผลเสี ยหายต่อ สพพ. ให้รายงานผลการ
ตรวจสอบทัน ที นอกจากนั้น ให้ผูต้ รวจสอบภายในจัด ทํารายงานสรุ ปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบในรอบปี งบประมาณ 2556 ภายในเดือนแรกของปี งบประมาณถัดไป
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8. ประมาณการ งบประมาณทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ

1

2
3

รายการ
ค่ าใช้ จ่ายในการประชุ มคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุม 14,625 * 6 ครั้ง
- ค่าอาหารว่าง
รวมค่ าใช้ จ่ายในการจัดประชุมฯ (1)
การเดินทางไปตรวจเยีย่ มโครงการก่อสร้าง ณ สถานที่จริ ง (2)
การพัฒนาบุคลากร (เฉพาะวิชาชีพอย่างน้อย 2 หลักสู ตร) (3)
รวม (1) + (2) + (3)

ปี งบประมาณ 2557
ตรวจเยีย่ มคก.

ไม่ ได้ ตรวจเยีย่ มคก.

87,750.00
2,250.00
90,000.00
260,000.00
100,000.00
450,000.00

87,750.00
2,250.00
90,000.00
100,000.00
190,000.00

ร้อยละ
100
15
15
5
10
5
5
10
5
5
5
10
10

แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2557
ภาระงาน
ฉบับตามมติค ณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1.การตรวจสอบ
1.1 สอบทานและประเมินรายงานการควบคุมภายในของสพพ. ประจําปีงปม. 2556
1.2 สอบทานรายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2556
1.3 สอบทานและติดตามการบริหารเงินทุนของ สพพ.
1.4 สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2557
1.5 สอบทานการจัดซื้อจัดจ้าง
1.6 ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย / ตรวจเยี่ยมโครงการ ณ สถานที่จริง
1.7 สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2557
1.8 สอบทานการดําเนินงานของ สพพ. ประจําปีงบประมาณ 2557
1.9 สอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1.10 การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2558
1.11 สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2557
2.งานเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2.1 จัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2.2 เสนอรายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อ คพพ.
3.งานพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในของผู้ต รวจสอบภายใน
4. งานติด ต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี (สตง.)
4.1 การติดตามผลการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี (สตง.)
4.2 การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี(สตง.) รวมถึงการแต่งตั้ง
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีงบประมาณ 2556
5. งานอื่นๆ
5.1 การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สพพ. ประจําปี
5.2 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ
5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คพพ.และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)

หมายเหตุ

กิจกรรมใหม่

กิจกรรมใหม่

ลําดับ 1.2 ต้องส่งรายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ 2556 ให้ สตง. ภายใน 120 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

