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การตรวจสอบภายใน  เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจ จัดให้
มีข้ึน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจและให้คำแนะนำ ปรึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานการตรวจสอบ
ภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ถูกต้อง  ครบถ้วน  มีข้อมูลทางการเงิน  มีความน่าเชื่อถือ  มีการดูแลทรัพย์สินอย่าง
ปลอดภัย  ไม่สูญหายรั่วไหลหรือสิ้นเปลือง  และให้ความมั่นในได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย  ข้อบังคับ  รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทั้ง  4  หน่วย  (สำนัก/กอง)  
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
เรื่อง  การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลผลการ
ดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมถึงความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  จึงออกประกาศว่า
ด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน จากรายงานผลการ
ตรวจสอบที่แจ้งให้สำนัก/กอง แก้ไขตามข้อเสนอแนะที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้สั่งการไป
แล้ว ดังต่อไปนี้ 

๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  เมื่อครบ
กำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง ให้ติดตามผลดังนี้ 

  (๑) กรณีสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามทวงถาม
โดยให้สำนัก/กอง ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ 
    (๒) หากสำนัก/กอง ไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้สำนัก/กอง 
ตอบกลับภายใน ๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ 

  (๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  เพ่ือทราบและพิจารณา  

           ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5 
                                               
 

                                                       (นางสุนทรา  พอควร) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 

 

 
 

 



 
      

 
 
 

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบ เยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ การจัดทำแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based 
Approach) การบริการให้ความเชื่ อมั่ น  (Assurance Service) และการบริการให้คำแนะนำปรึกษา 
(Consultancy Service) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์จึงได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้ 

นโยบายการตรวจสอบ 
          1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส 

ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ 

          2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทำการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือดำเนินการ ภายใน 
1 ปี เพื่อมิให้เสียความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 

          3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๔. เสริมสร้างความสามัคคีมีการทำงานเป็นทีม ผลสำเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ

ปฏิบัติงาน หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 

          6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหา 
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

8. ดำเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบ
และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์
ขององค์กรโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 

/9. ให้มีการประชุม... 



-๒- 
 

9. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบ
และแนะนำแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

10. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีใน
การปฏิบัติหน้าที่         

นโยบายการดำเนินงาน 
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร 

                     1. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในทำ
การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ตลอดจนการบันทึก
บัญชีการพัสดุ การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
                     2. นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารและการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ  การบริการ
วิชาการและการจัดหารายได้ว่าได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายแผนงาน วัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ  และหน่วยรับตรวจ  และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 
                     3. นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยตรวจสอบภายในทำการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  และการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
ดำเนินงานของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม 
              4. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมินผล  
กรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่นสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม         
          หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่  ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ทางการบริหารและ   ไม่ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง  อย่างไรก็ตามสามารถให้คำปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน... 



-๓- 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่  วันที่  26  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป 
                  
 

                                                         (นางสุนทรา  พอควร) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
 



 
 

5      
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

คำนำ 

  ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79  มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว   

  ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ   ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เพ่ือประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ให้
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยกำหนดวิ ธีการตรวจสอบ  
วิธีการสอบทาน  วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ  วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ  และวิธีการประเมินความ
เสี่ยง  ให้มีความเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริ ง  รวมทั้ง  สรุปผลการประเมิน
ความสำเร็จ  จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง  5  องค์ประกอบ  และ
องค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ทั้ง  8  องค์ประกอบ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ให้ดีขึ้น  และจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ  ต่อไป 

คำนิยาม 
  “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ 

/ปฏิบัติงานได้อย่าง... 
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ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
  “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจ
สอบภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด 
และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 

วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส 1000) 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้
หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ  ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  ประเมิน  ให้คำปรึกษา  ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  เพ่ือสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จนเกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน  และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100) 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) กำหนดให้

ผู้ตรวจสอบภายใน  ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น  ดังนี้ 
๑. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  (มาตรฐานรหัส 1110)  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 3 กำหนดให้  หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 4 กำหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วย
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคือนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน  และมี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด  ตาม พรบ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เช่น  เห็นชอบกฎบัตร  
อนุมัติแผนการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ  ติดตามผลการตรวจสอบฯลฯ เพื่อ
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ พิจารณาสั่งการ เว้นแต่  การแต่งตั้ง  
โยกย้าย  ถอดถอน เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน  ข้อ 13  
กำหนด  

/อ้างอิง : 1. มาตรฐาน... 
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อ้างอิง : 1. มาตรฐานรหัส 1111  กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ   
              คณะกรรมการตรวจสอบ  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    

 2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ฯ  กรณีหน่วยงานของรัฐ  ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ    
   (คตส.) ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและจัดมีให้ คตส. ภายใน 3 ปี    
   นับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

อำนาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส 1000) 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 19  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  (มาตรฐานรหัส 1000 - รหัส 1300) 
2.  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 - รหัส 2600) กรณีที่ไม่ได้กำหนด

ไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล   
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 20  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกฐานะศักดิ์ศรี
วิชาชีพตรวจสอบภายใน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐานโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณ  เพ่ือประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  ยึดถือ
และดำรงไว้ตามหลักปฏิบัติ  ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
1.1. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ 
1.2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
1.3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย ไม่เสื่อมเสียวิชาชีพ  
1.4. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย และจรรยาบรรณ 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
2.1. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 
2.2. ไม่รับสิ่งของใด ๆ 
2.3. เปิดเผยรายงานข้อเท็จจริง 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1. รอบคอบในการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
3.2. ไม่นำข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
4.1. ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
4.2. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
4.3. พัฒนาตนเองการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

 
/ดังนั้นหน่วยตรวจสอบ... 
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ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงมีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561  มาตรา 79  ที่กำหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ  ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกะทะ เพ่ือเพ่ิมมูลค่างานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน   
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส 2100)  กำหนดไว้  ดังนี้ 

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
1.1 การกำกับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

           ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ (มาตรฐานรหัส 2110) 
1.2  การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส 2120) 
1.3 การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส 2130) 

2. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) 
2.1 การให้คำปรึกษา 
2.2 การให้ข้อเสนอแนะ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ข้อ 17  กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการ
อ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี   ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ด้วย (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
รหัส 2000 - 2100) 

๒. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
กะทะ เพ่ือนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมี
การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
รหัส 1000) 

๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ทั้งภายในและภายนอก  และเสนอ
รายงานผลการประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  เสนอ
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  เพ่ือนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 
1300) 

๔. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดทำและ 
/เสนอแผนการตรวจสอบ… 
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เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยเสนอ
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (เดือนกันยายน)  หรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2200) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้นำมาใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 

๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4. 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 

 6.  จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดย 
  เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในเวลาสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน  นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว
เสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน
ผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400) 

7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา (Consulting Service)  แก่หน่วย   
    รับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงาน  
    ผลการตรวจสอบ (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 
8.  ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอ  
     ขอบเขตและรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และ 
     ผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้นายกองค์การ 
     บริหารส่วนตำบลวังกระทะพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
9. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ และความคิดเห็น   
     เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้อง  
     กับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง   
     และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็น 
     ทางการและไม่เป็นทางการ  
10.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอื่นที่ 
     ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า 
     ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ 
     ซ้ำซ้อนกัน 
11.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
     คณะกรรมการตรวจสอบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รวมถึงงาน  
     ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ด้วย 

/ภารกิจและขอบเขต… 
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ข้อ 18  กำหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบ

ภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
ความคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ดังนี้ 

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ  เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการกำกับ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

๒. สอบทานระบบการปฏิบัติ งานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบั งคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  รวมทั้งข้อกำหนดอื่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ 

๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
๕. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100) 
1. มาตรฐานรหัส 1110  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี

ความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  โดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกะทะ และมาตรฐานรหัสย่อย 1111   กำหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  โดยสรุปดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 
1.3 ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
1.4 เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย

และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
2. มาตรฐานรหัส 1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียงและให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  
3. มาตรฐานรหัส 1130  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  กำหนดให้

ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล  
และทรัพย์สิน  ตลอดจนข้อจำกัดของทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 

/สิทธิของผู้ตรวจสอบ… 
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สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
1. กำหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ข้อ 5  กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200 
ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ) 

  หลักเกณฑ์ข้อ 6  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
รวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอ่ืนใน
ขณะเดียวกันไม่ได้  
  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังกะทะ  และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ  และ
ความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
  หลักเกณฑ์ข้อ 7  ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  และไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังกะทะ หรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ข้อ 8  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  
และทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย 1130  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือ
ความเที่ยงธรรม) 

  หลักเกณฑ์ข้อ 9  กรณีหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  ที่กระทรวงการคลังกำหนดได้  ให้
ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง   
  หลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

/(3)สมบูรณ์พร้อม... 
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(3) สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(4) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(5) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(6) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(7) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
กะทะ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ พิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี 

 2. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน  ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย ง และความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ  ให้มีการประสานงาน  การดำเนินการ
ตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  มาตรฐานย่อยรหัส  1230  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม  “รัฐต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนฯ” 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕61 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๕  โดยพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กรมบัญชีกลางได้
กำหนดขึ้น 

หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  จึงได้จัดทำ “กฎบัตร” นี้
ขึ้นตาม มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและ
จริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

/ระเบียบ  ข้อบังคับ... 
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ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 
 

                                                   อนุมัติโดย 
                         (นางสุนทรา  พอควร) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 ของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 

หลักการและหตุผล 
การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้

คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  และเป็นอิสระ  เพ่ิมคุณค่า  ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง  ข้อผิดพลาด ป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  บรรลุถึง
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล  ของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการดำเนินงานภายใต้ ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ภายใน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การ

บัญชี การรายงานสถานะการเงิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) 
๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามที่
กำหนดหรือไม ่

๓. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 

๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ(สำนัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของ
การบริหารกิจการที่ดีหรือไม่  ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง  แก้ไขการปฏิบัติ
ราชการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มช่วย 

/ป้องกันและสร้าง... 
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ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน  ไม่ให้มีการรั่วไหล  การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได ้

๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ทันเวลาก่อนที่ สตง.,ปปช., ปปท., ผู้กำกับดูแล, สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ, ประชาชน ตรวจสอบ 

๖. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยตรวจรับ   
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  จำนวน 4 หน่วยงาน (สำนัก/กอง) ประกอบด้วย 

๑. สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ 
1.1 กิจกรรมสอบทานรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ    
      พ.ศ.2565 
1.2 กิจกรรมสอบทานรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง    

   ๒.    สำนักปลัด 
   2.1 กิจกรรมการตรวจสอบงานสารบรรณ 

2.2 กิจกรรมตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ 
                    3.    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.1 กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาโครงการอาหารกลางวัน 
                                     ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

             4.    กองช่าง 
   4.1 กิจกรรมตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์  

4.2 กิจกรรมการตรวจสอบกิจการประปา 
   5.    กองคลัง 

   5.1 กิจกรรมการตรวจสอบงานจัดเก็บรายได้      

ช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ 
  ตั้งแต่วันที่  3  ตุลาคม  ๒๕๖5  ถึง  ๓0  กันยายน  ๒๕๖6      

ผู้ตรวจสอบ 
นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์  ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 

/งบประมาณท่ีใช้... 
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งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน   จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

วิธีการตรวจสอบ 
๑. การสุ่มตรวจ 

  2.  การตรวจนับ 
  ๓.  การคำนวณ 
  ๔.  การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
  ๕.  การตรวจทาน 
  ๖.  การสังเกตการณ์ 
  ๗.  การสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 
  ๘.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
  9.  การยืนยันยอด 

10.การติดตามรายการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. อำนวยความสะดวก  และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียด  แผนงาน/โครงการ  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

                          เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน  พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบในตรวจสอบได้ 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหาร 

                          ท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อ ๖  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

                     
 

                  ลงชื่อ                                           ผู้จดัทำแผนการตรวจสอบ 
              (นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ)์ 
                      นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
                     วันที่  26  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5   
 

                /ลงชื่อ... 
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                                     ลงชื่อ                                          ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
                   (นางสาวนิภาพร  ทักษิณธานี) 
                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
           วันที่  26  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5   
 
 
 

                                   ลงชื่อ                                           ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
             (นางสุนทรา  พอควร) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 
            วันที่  26  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5   



      เอกสารแนบแผน 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

       

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ใน

การ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ  
 

              

ทุกสำนัก/กอง 1 
กิจกรรมสอบทานรายงานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี 

 
3 ตุลาคม – 30 ธันวาคม  นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์    

 

   พ.ศ. 2565   2565 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    

 
2 

กิจกรรมสอบทานรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  ปีงบประมาณ         

 

   พ.ศ. 2565          

               

 
สำนักปลัด 1 

 
กิจกรรมการตรวจสอบงานสารบรรณ ๑ ครั้ง/ปี 2 มกราคม – 31 มกราคม  นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์   

 

    
 

  2566 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    

              

  2 กิจกรรมตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๑ ครั้ง/ปี 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ ์     

       2566     

               

 

     (ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ  

 

    
           (นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์)  

 

              นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

 

         



เอกสารแนบแผน 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  

       
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ใน

การ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

 
 

             

กองการศึกษาฯ  1  

กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบฎีกา ๑ ครั้ง/ปี  

1 มีนาคม – 31 มีนาคม 
  2566  

นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ   

 

  
  

โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก       

 

               

              

กองช่าง 1 กิจกรรมการตรวจสอบกิจการประปา ๑ ครั้ง/ปี 3 เมษายน – 31 มิถุนายน  นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์    

       2566 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    

  
  

2 
  

กิจกรรมตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ 
  

๑ ครั้ง/ปี 
  

3 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 
2566  

  
  

 

             

กองคลัง 1 กิจกรรมการตรวจสอบงานจัดเก็บรายได้ ๑ ครั้ง/ปี 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์    

       2566 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    

              

              

 

 

     (ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ  
 

               (นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์)  
 

              นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

 

 

        



  เอกสารแนบแผน 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  

       
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ใน

การ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 

 
 

              

หน่วยตรวจสอบ 
 
1 

การจัดทำกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ๑ ครั้ง/ปี 1 กันยายน – 30 กันยายน นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์   

 

ภายใน      2566 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    

  
2 

การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๑ ครั้ง/ปี       

 

     พ.ศ.2567          

               

 
 

 
    

 

 
 

 
  

 

 
 

    (ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ  
 

               (นางสาวณภาสุกาญจน์  มณีพงศภักดิ์)  
 

              นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

 

      
 

 


