
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2563 
………………………………….. 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

การตรวจสอบภายใน  เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน การตรวจสอบภายในยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอน
ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน มาใช
โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีก
ท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกตอง  และใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  จะทําให
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม วัตถุประสงค
ของทางราชการ 

นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตองตาม 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕  และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
 

2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 

         1.1 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน         
การบันทึกบัญชีและดานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ 
         1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวา
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
         1.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ใชทรัพยากร
อยางคุมคา 
         1.4 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
หรือไม 
         1.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

  1.6  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน การปฏิบัติงานและการ
ใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 
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3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ
ของหนวยรับตรวจ ไดแกสวนราชการตางๆ ท่ีตั้งข้ึนภายในขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

จํานวน   1  สํานัก และ 5 กอง ประกอบดวย 
             

  1.  สํานักปลัด 
2.  กองคลัง 

  3.  กองชาง 
     4.  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    5.  กองสงเสริมการเกษตร 
   6.  กองสวัสดิการสังคม 
    

 3.1   เรื่องท่ีตรวจสอบ   ปรากฏตามเอกสารแนบทาย  แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ 2563   

 

                3.2  วิธีการตรวจสอบ 
3.2.1 การสุม 
3.2.2 การตรวจนับ 
3.2.3 การคํานวณ 
3.2.4 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ) 
3.2.5 ตรวจสอบการผานรายการ 
3.2.6 การสอบทาน 
3.2.7 การสังเกตการณปฏิบัติงาน 
3.2.8 การสัมภาษณ 
3.2.9 การยืนยัน 
3.2.10 การทดสอบการบวกเลข 

 

4. ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ 
   

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕63 ( วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
ถึง  วันท่ี 30 กันยายน 2563)  ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 

 

5. ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ  
 

ผูรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา  นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ  ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
 

6. งบประมาณท่ีใชในการตรวจสอบ  
 
 

เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน คาวัสดุสํานักงานในการตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2562  ไมไดขอตั้งงบประมาณเบิกจาย  เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากร และเปน 
การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น การใชวัสดุสํานักงานในการตรวจสอบ
ภายใน  จึงเบิกวัสดุสํานักงานเทาท่ีจําเปนจากสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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7. หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
 

7.1  อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
7.2  จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน 
7.3  จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
7.4  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงาน

การเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
7.5  ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ัง หาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบ

ภายใน 
7.6  ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตาง ๆ ท่ี

ผูบริหารทองถ่ินสั่งใหปฏิบัติ 
 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีตาม ขอ 7  ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งการตามควร   
แกกรณี 

 
 

(ลงชื่อ)       ธัญณิชา  อาจจุฬา  ผูเสนอแผนการตรวจสอบภายใน 
     ( นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา ) 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 
 

(ลงชื่อ)      อธิภัทร  ปุราชะโก       ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน 
  ( นายอธิภัทร  ปุราชะโก ) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 

   
(ลงชื่อ)     สมปอง  จันปญญา  ผูอนุมัติแผนตรวจสอบภายใน 

                ( นายสมปอง  จันปญญา ) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง                             

 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 

******************* 
 

หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนหนวยงานตามโครงสรางของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จัดต้ังข้ึนเพ่ือใหบริการตอฝายบริหาร  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใชจายเงิน รวมท้ังความถูกตองเชื่อถือได
ของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่ง และระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ หนวยงานตรวจสอบภายใน บรรลุเปาหมาย อยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดตรากฎบัตรนี้ข้ึนเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค สายการบังคับบัญชาอํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และหนาท่ีความ
รับผิดชอบของหนวยรบัตรวจท่ีเก่ียวของดวยกับการตรวจสอบภายใน  ดังนี้  

 

๑. วัตถุประสงค 
 1.๑  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตาง ๆ ทางดานการเงิน การ บัญชี 

และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 1.๒  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
1.๓  เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และ

เหมาะสม  
1.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการใหเปนไปตาม

นโยบาย และเปาหมายท่ีกําหนด  
1.๕  เพ่ือให หัวหนาสํานัก /กองคลัง /กองชาง /กองการศึกษาฯ /กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม  ไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็วและทันเหตุการณ  

1.๖  เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของ
หนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

1.๗  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการท่ี
ดีขององคกรภาครัฐ  และประเมินผลภาคราชการท่ีเก่ียวของ  

 

๒. สายการบังคับบัญชา 
 2.๑  หนวยงานตรวจสอบภายใน ข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มี

เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ๑ คน ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การสอบทาน
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจตามอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีระบุไวในโครงสรางบุคลากร 

 2.๒  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยางในฐานะเจาหนาท่ีอาวุโสระดับสูง เปน 
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 2.๓  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนผูเสนอแผนการตรวจสอบประจําป  โดยความเห็นชอบ
จากปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง พิจารณา
อนุมัติ  
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2.๔  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนผูรายงานผลการตรวจสอบตามแผน และรายงานตรวจ
ติดตาม โดยเสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปนผูตรวจสอบรายงาน และเสนอใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง รับทราบ  

2.๕  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนผูเสนอจัดทํา หรือแกไขปรับปรุงกฎบตัร ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 

๓. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓.๑ อํานาจหนาท่ี 
  3.1.๑  มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นใน 

การตรวจสอบและมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงาน ในสังกัดอันมี
ผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น  

3.1.๒  มีอํานาจในการเขาตรวจสอบขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน และการดําเนิน 
กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการสอบถาม ขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในเรื่องท่ีตรวจสอบ  

๓.1.3  ผูตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีการ 
ปฏิบัติงาน  และการจัดวางหรือแกไขระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซ่ึงหนาท่ี ดังกลาวเปนหนาท่ี
ความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีเก่ียวของ โดยผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนเพียงผูประเมิน และใหคําปรึกษา
แนะนําในเรื่องดังกลาว  

 ๓.๒ ความรับผิดชอบ 
  3.2.๑  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวย 

เทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปน และเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและ
ประเมินผลการบริหาร และการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

3.2.๒  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี 
การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบ การดูแลรักษาทรัพยสินทดสอบวา
ทรัพยสินมีอยูจริง และการใชงานวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๓.2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ วาสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

3.2.๔  ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุง แกไขเพ่ือใหการปฏิบัติงานตาม 3.2.๑ – 3.2.๓ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ
ประหยัดยิ่งข้ึน รวมท้ังเสนอแนะเพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการรั่วไหล เก่ียวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินตาง ๆ  

3.2.๕  ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจ ถูกตองตามท่ีผูตรวจสอบภายใน เสนอแนะ 

  3.2.๖  ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

3.2.๗  ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางเห็นชอบใหวาจาง
ผูเชี่ยวชาญจาก ภายนอกมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของ
ผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานท่ีคาดหวังจากผูรับจาง รวมท้ังขอเสนอ โครงการของผูรับจางให 
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการพิจารณาใหความเห็น และขอเสนอแนะกอนเสนอให
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางพิจารณาอนุมัติ ใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป  

3.2.๘  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและเมินผล
ภาคราชการ และ/หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติแลว
ไดตามควรแกกรณี  ท้ังนี้งานดังกลาวตองเปนงานในหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 

 

  ๔. ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
 4.๑  การตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห และการประเมิน

คุณภาพของการปฏิบัติงาน  
 4.๒  สอบทานและประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
 4.๓  ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวย รับ

ตรวจ  
 4.๔  สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 

ท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค  และสอดคลอง
กับนโยบาย  

 4.๕  สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี และดาน อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 

 4.๖  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับ ตรวจ  
 4.๗  วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใช ทรัพยากร

ของหนวยงาน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
 

๕. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
5.๑  เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ และสงสําเนาแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติแลวใหผูกํากับดูแล (จังหวัด/ อําเภอ) คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  และสําเนาใหสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ทราบ  

5.๒  กอนการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมายตองแจงให หัวหนาหนวย
รับตรวจทราบถึงวัตถุประสงคและเรื่องท่ีจะตรวจสอบ เม่ือตรวจสอบเสร็จสิ้น แลวควรหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในสิ่งท่ีตรวจพบ กับหนวยรับตรวจสอบ เพ่ือรวมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแกไขกอนนําเสนอใน
รายงานผลการตรวจสอบตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง ทราบ แลวสําเนารายงานผลตรวจใหหัวหนาหนวย รับตรวจ ดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป  

5.๓  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานการ 
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและ
แนวทางปฏิบัติของผูตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๖  

5.๔  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร มีความชัดเจน กระชับ สรางสรรค
และทันเวลา และควรประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
และแนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได  

 

5.๕  การรายงานผลการตรวจสอบ  
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5.5.1 เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบล           
หวยยาง  และแจงหนวยรับตรวจเพ่ือปรับปรุงแกไข และถือปฏิบัติ  

5.5.2 สงสําเนารายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผลภาคราชการ  

5.5.3 กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการ ใหเสนอ 
รายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
ประเมินผลภาคราชการ  ทันที 

 5.๖  ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบแลว จัดทํา
รายงานเสนอตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือแจงนายกองคการบริหารสวนตําบล          หวย
ยาง ทราบ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปโดยถูกตอง  

 

๖. ประเภทของการตรวจสอบภายใน  
 6.๑  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) มุงเนนระบบการเงินและบัญชี การ

พัฒนาจัดเก็บรายได พัสดุและงานทะเบียนทรัพยสินขององคกร ความนาเชื่อถือของ ขอมูลทางการเงิน และ
ขอมูลในการบริหาร โดยมุงเนนไปท่ีการใหความม่ันใจเก่ียวกับความ เพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในการ
ปกปองทรัพยสิน และยืนยันความสมบูรณของ ขอมูลทางการเงิน  

 6.๒  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) มุงเนนการยืนยันความ เพียงพอ
ของการควบคุมภายใน ระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ขององคกร รวมท้ังประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร การ รักษาความปลอดภัยของทรัพยากรดวย 

 6.๓  การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Audit) มุงเนนการยืนยืน 
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานในองคกรเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และตามท่ีสํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน กําหนด 

 6.๔  การตรวจสอบโครงการพิเศษ (Special Project) ผูบริหารขององคกรสามารถใช 
หนวยงานตรวจสอบภายใน ในการท างานพิเศษตางๆ ซ่ึงอาจประกอบดวยการใหความ ชวยเหลือในกรณีท่ีมี
ขอบกพรองหรือเกิดเหตุผิดปกติหรือสอบสวนในเรื่องท่ีผูบริหารมีความ เปนกังวลและใหความสําคัญเปนพิเศษ  

 ๗. แนวทางการตรวจสอบภายใน 
 7.๑  สอบทานและประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการกํากับ

ดูแล การปฏบิัติงานและระบบสารสนเทศขององคกร กิจกรรม หรือหนวยงานท่ีตรวจสอบในประเด็น ตอไปนี้ 
    7.๑.๑  ความเชื่อถือไดและความครบถวนถูกตองของขอมูลทางการเงิน  และการ

ดําเนินงาน  
    7.๑.๒  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  
    7.๑.๓  การดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดย 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และประหยัด 
    7.๑.๔  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 

นโยบายและสัญญาท่ีเก่ียวของ 
  7.๒  เสนอแนะวิธี หรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป 

อยางถูกตอง มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งข้ึน 
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7.๓  ประสานงานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆ ในดานระเบียบปฏิบัติและ 
การควบคุมภายใน เพ่ือชวยใหหนวยงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  

7.๔  ตรวจสอบการพัฒนาจัดเก็บรายได รายจายและสิทธิประโยชนท่ีองคกรพึง
ไดรับ  

7.๕  เสนอแนะแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูบริหารในทุกระดับ ในประเด็นท่ี
พบวามี ความเสี่ยงตอองคกร เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี  

7.๖  ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูตรวจสอบภายนอก  
7.๗  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายจาก 

ผูบริหาร นอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบประจําปท่ีวางไว  
7.๘  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตอผูบังคับบัญชา (ปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง) และ ผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง เพ่ือให
คําแนะนําในการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานและรายงานสรุปประเด็นสําคัญ พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง (ระยะเวลาทุก 
๖ เดือน)  

7.๙  ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของฝายบริหารเพ่ือ
ทําการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประหยัดยิ่งข้ึน  

 
 

๘. วิธีการตรวจสอบ  
8.๑  วางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563  โดยจัดทําปละครั้ง ใหสอดคลอง

กับแนวการตรวจสอบ โดยใชวิธีการสุมตรวจผลดําเนินงานดานตาง ๆ  
8.๒  ประเมินระบบงาน โดยทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบ กําหนดระดับ และ

รายละเอียดของการทดสอบ  
8.๓  จัดทํากระดาษทําการ เปนการบันทึกรวบรวมเอกสารการตรวจสอบ ใชเปนหลักฐานใน

การตรวจสอบ เพ่ือประโยชนการสั่งงาน แบงงาน ชวยควบคุมคุณภาพของงาน ตรวจสอบ และการปรับปรุง
คุณภาพของงาน 

 8.๔  ใชเทคโนโลยีในการตรวจสอบ นําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงาน
ตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ชวยในการวิเคราะหความเสี่ยงใน
ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ การสุมตัวอยางทางสถิติในข้ันตอนการดําเนินการตรวจสอบ เก็บรวบรวม
เอกสารในข้ันตอนการจัดการเก่ียวกับงานธุรการ อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

  

๙. หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  
9.๑  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
9.๒  จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน  
9.๓  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของ ในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
9.๔  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงาน การเงินให

เรียบรอยเปนปจจบุัน พรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได  
9.๕  ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
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9.๖  ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ท่ี นายก
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางสั่งใหปฏิบัติภายในเวลาอันควร กรณีท่ีเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจกระทํา
การโดยจงใจไมปฏิบัติ  หรือละเลยตอการปฏิบั ติหนา ท่ี ดังกลาว  ใหผูตรวจสอบภายในรายงาน                   
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง พิจารณาสั่งการ ตามควร
แกกรณี 

  

กฎบัตรการตรวจสอบภายในนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  ถึง 
วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563   
 

                                    อนุมัติ 
 

   (ลงชื่อ)        สมปอง  จันปญญา 
            ( นายสมปอง  จันปญญา ) 

                            นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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