แผนควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
หลักการเหตุผล
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 อันมีผลทำให้หน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด ำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดำเนินงานด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
แนวคิดของการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ของการควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการทราบถึงความเสี่ยงที่ท ำให้ห น่ว ยงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้ จะได้ทราบถึงจุดอ่อนที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความ
ผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้เนื่องจากมีข้อจำกัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน รวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือ
ละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้า นกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง
ประสิทธิผลของการควบคุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
อีกทั้งได้ด ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงจำนวน ๕ องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสาร และการประเมินผล รวมถึงความต้องการให้การควบคุมได้เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก
จึงได้จัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้นใหม่

วัตถุประสงค์
๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึง
การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงานของรัฐ
๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ใช้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่
กำหนด ตลอดจนให้ ข้ อ เสนอแนะวิธ ี ก าร หรือมาตรการในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการปฏิบ ัต ิง านด้า นต่ าง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา
วิธีดำเนินการ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ให้เป็น
ปัจจุบัน
๓. ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง
ของปีงบประมาณ ๒๕๖3
๔. ให้แต่ล ะสำนัก/กอง ดำเนิน การปรับปรุงแบบสอบทานการควบคุมภายในเป็นรายกิจ กรรมในการ
รับผิดชอบของแต่ละส่วน สำนัก ทั้งนี้ โดยการปรับปรุงแบบสอบทานในปีงบประมาณที่ผ่านมา นำระเบียบ ข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตัวชี้วัดจากแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) การประเมินความโปร่งใส ITAS และ
จุดอ่อนที่พบในปีงบประมาณที่ผ่านมา จัดทำเป็นแบบสอบทานการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ ๒๕๖2 ให้ทุกส่วน
สำนัก ได้ใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุม
ภายใน ระดับ หน่ว ยงานย่อย ได้ว ิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเพื่อจัดทำรายงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
อำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กรต่อไป
5. ให้ แ ต่ ล ะสำนั ก /กอง ดำเนิ น การจั ด ทำรายงานการประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน ตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในระดับหน่วยงานย่อย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.4 ,แบบ ปค.5 และจั ด ส่ ง ให้ กั บ
คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

6. ให้คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร รวบรวมรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับ
องค์กร ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ , แบบ
ปค.4 ,แบบ ปค.5 พร้อมทำความเห็นสรุปให้ผู้บริหารทราบ และรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายในกำหนดเวลา ต่อไป
ระยะเวลาดำเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการติดตาม
และประเมินผลเป็นประจำทุกปี
ผู้รับผิดชอบ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนควบคุมภายใน

(นางสาวสิรินันท์ นันตื้อ)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้สอบทานแผนควบคุมภายใน

(นายเกษม ศรีลำดวน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ร้อยตำรวจตรี

ผูอ้ นุมัติแผนควบคุมภายใน

(วัฒนชัย ประไกรวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

