บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสระ โทร. 0-5489-1513
ที่
วันที่ 25 เมษายน 2560
เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ
เนื่ องจากได้โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สั งกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
ระเบียบกำหนด จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจทานการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงาน ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัฐกานต์ ปิจวงค์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นายณัฐวุฒิ ยามเย็น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ

จ่าสิบเอก
(ธงชัย มูลศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ

(นายสังคม สืบแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  

1. หลักการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่ จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมาย
ที่กำหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธี การ
ปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.4 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

/3. ขอบเขต...

3. ขอบเขตการตรวจสอบ
3.1 ครอบคลุ ม การตรวจสอบ วิเคราะห์ ตลอดจนประเมิ น คุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ งานที่
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย
3.1.1 สำนักปลัด
3.1.2 กองคลัง
3.1.3 กองช่าง
3.1.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1.5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1.6 กองสวัสดิการสังคม
3.2 เรื่องที่ตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยรับ ตรวจว่าเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
3.4 รายละเอีย ดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ)
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวณัฐกานต์ ปิจวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวณัฐกานต์ ปิจวงค์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐวุฒิ ยามเย็น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ
(ลงชื่อ)จ่าสิบเอก
ผู้ตรวจสอบ
(ธงชัย มูลศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายสังคม สืบแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ

เอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

สำนักปลัด

1. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา
บุคลากร อบต.สระ จำนวน 150,000 บาท
2. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
จำนวน 10,000 บาท
3. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จำนวน 12,000 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกี่ยวกับอำนาจ
หน้าที่ในทางนิติบัญญัติของ อปท.
จำนวน 8,000 บาท
5. โครงการเวทีประชาคม อบต.สระ
จำนวน 79,500 บาท
6. โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องกฎหมายให้แก่ประชาชน
จำนวน 13,000 บาท

กองคลัง

1. การจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน จำนวน 216,000 บาท

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ครั้ง/ปี

พ.ค. - ก.ย. 60

น.ส.ณัฐกานต์ ปิจวงค์

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

กองช่าง

1. โครงการป้องกันตลิ่งพังลำห้วยสระ บ้านสระกลาง
หมู่ที่ 12 จำนวน 210,000 บาท
2. โครงการป้องกันตลิ่งพังลำห้วยสระ บ้านเหล่าพัฒนา
หมู่ที่ 10 จำนวน 140,000 บาท
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านท่าฟ้าเหนือ
หมู่ที่ 1 จำนวน 48,000 บาท
4. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านท่าฟ้าเหนือ
หมู่ที่ 1 จำนวน 72,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางน้ำผ่านทุ่งขาม
บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 จำนวน 51,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2
จำนวน 216,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2
จำนวน 37,000 บาท
8. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2
จำนวน 67,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านสระใต้
หมู่ที่ 4 จำนวน 114,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งหนอง หมู่ที่ 5
จำนวน 201,000 บาท
11. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่าฟ้าหล่าย
หมู่ที่ 6 จำนวน 81,000 บาท

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ครั้ง/ปี

พ.ค. - ก.ย. 60

น.ส.ณัฐกานต์ ปิจวงค์

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

กองช่าง

12. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านท่าฟ้าหล่าย
หมู่ที่ 6 จำนวน 119,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าฟ้าใหม่
หมู่ที่ 7 จำนวน 208,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 8 จำนวน 116,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางน้ำผ่าน สายวังโรง
บ้านสระใต้ หมู่ที่ 4 จำนวน 40,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 8 จำนวน 50,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางน้ำผ่าน สายทุ่งแล้ง
บ้านนาบัว หมู่ที่ 9 จำนวน 83,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาบัว หมู่ที่ 9
จำนวน 201,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่า
พัฒนา หมู่ที่ 10 จำนวน 30,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต
หนองคัน บ้านฟ้าสีทอง หมู่ที่ 11
จำนวน 112,000 บาท
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยก้างปลา
หมู่ที่ 13 จุดที่ 1 จำนวน 251,000 บาท
22. โครงการก่อสร้างรั้ว ที่ทำการ อบต.สระ หมู่ที่ 4
จำนวน 45,800 บาท

ความถี่
ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 ครั้ง/ปี

พ.ค. - ก.ย. 60

น.ส.ณัฐกานต์ ปิจวงค์

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

กองช่าง

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ทำการ
อบต.สระ หมู่ที่ 4 จำนวน 375,000 บาท
24. โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ อบต.สระ หมู่ที่ 4
จำนวน 435,000 บาท
25. โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน
บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 จำนวน 31,000 บาท
26. โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน
บ้านสระ หมู่ที่ 3 จำนวน 300,000 บาท
27. โครงการต่อเติมหลังคาหอประชุมประจำหมู่บ้าน
บ้านฟ้าสีทอง หมู่ที่ 11 จำนวน 70,000 บาท
28. โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านสระกลาง
หมู่ที่ 12 จำนวน 24,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกห้วยต้นผึ้ง โดย
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
จำนวน 225,000 บาท
30. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายทุ่งฟ้า
บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 2 จำนวน 60,000 บาท
31. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตห้วยแป้น
บ้านสระใต้ หมู่ที่ จำนวน 36,000 บาท
32. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายหลงยาว
บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7 จำนวน 61,000 บาท
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33. โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายเหล่า
พัฒนา บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 10
จำนวน 15,000 บาท
34. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งขิงห้วยตอง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1
จำนวน 129,000 บาท
35. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายดงหอ
บ้านทุ่งหนอง หมู่ที่ 5 จำนวน 98,000 บาท
36. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตทุ่งหลวง
บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 จำนวน 31,800 บาท
37. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตนาน้ำฟ้า
บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 จำนวน 31,800 บาท
38. โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยแก้มล้ม
บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 จำนวน 65,000 บาท
39. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต
ห้วยตะก๋อง บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 10
จำนวน 32,700 บาท
40. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ทุ่งแพะ
บ้านสระใต้ หมู่ที่ 4 จำนวน 82,400 บาท
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1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
จำนวน 10,000 บาท
3. โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองใส่ใจสุขภาพ
เด็กปฐมวัย จำนวน 5,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 225,000 บาท
5. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลสระ
ประจำปี 2559 จำนวน 150,000 บาท
6. โครงการสืบฮีดลานฮอยฮดน้ำดำหัวตกสะหรี่
ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 จำนวน 15,000 บาท
7. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุสระคำหลวง
ประจำปี 2560 ตรงกับวันมาฆบูชาของทุกปี
จำนวน
20,000 บาท
8. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำแท่นพระป่า
ประจำปี 2560 ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี
จำนวน 20,000 บาท
9. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุโป่งเกลือ
ประจำปี 2560 จำนวน 20,000 บาท
10. โครงการจัดงานประเพณีทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา
ตำบลสระ ประจำปี 2560 จำนวน 20,000 บาท
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11. โครงการบวงสรวงพระยาหาญ ประจำปี 2560
จำนวน 20,000 บาท
12. โครงการถนนคนเดินกาดคนลื้อ
จำนวน 20,000 บาท
13. โครงการสืบสานวิถีชีวิตชนเผ่าเมี่ยน บ้านนาบัว
หมู่ที่ 9 ประจำปี 2560 จำนวน 15,000 บาท
14. โครงการสืบสานวิถีชีวิตชนเผ่าเมี่ยน
บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 ประจำปี 2560
จำนวน 15,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์พญาหาญ
บ้านสระ หมู่ที่ 3 จำนวน 83,000 บาท
16. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
ประจำปี 2560 จำนวน 18,000 บาท

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1. โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ สานฝันสามัคคี
จำนวน 50,000 บาท
2. โครงการทำความดีวันสิ่งแวดล้อมโลก
จำนวน 13,000 บาท
3. โครงการป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน
จำนวน 10,000 บาท
4. โครงการการแข่งขันกีฬาสระเกมส์ ประจำปี 2560
จำนวน 30,000 บาท
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5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณเหมืองเชียงม่วน จำนวน 40,000 บาท
6. โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อจุลลินทรีย์
ปรปักษ์ จำนวน 30,000 บาท
7. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.สระ
จำนวน 45,000 บาท

กองสวัสดิการ
สังคม

1. โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 164,800 บาท
2. โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าผ้าตำบลสระ
จำนวน 30,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไทลื้อ
จำนวน 30,000 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2560
จำนวน 30,000 บาท
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
จำนวน 30,000 บาท
6. โครงการช่วยเหลือประชาชน ตำบลสระ
จำนวน 100,000 บาท
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