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หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
********************** ********

๑. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายใน เปน็ปจ้จยัสำคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารดำเนนิงานตามภารกจิขององคก์ารบรหิาร 

สว่นตำบลหนองไฮ ใหเ้ปน็ไปอยา่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้ยงัชว่ยปอ้งกนัหรอืลดความเสีย่งจากการ 
ดำเนนิงานผดิพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิฃีน้ ซึง่การตรวจสอบภายในนัน้ยงัถอืเปน็สว่นประกอบสำคญั 
ทีแ่ทรกอยูใ่นการปฏบิตังิาบตามปกตซิึง่จะตอ้งมกีารกระทำอยา่งเปน็ขัน้ตอนถกูตอ้งตามระเบยีบและกฎหมาย 
ทีก่ำหนด โดยผูบ้รหิารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายใบมาใช ้โดยรวมเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการบรหิาร 
เพือ่ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องการดำเนนิงาน อกีทัง้ยงัเปน็การกำหนดใหม้ลีกัษณะงาน วธิกีารปฏบิตัทิีม่ ี
ขอบเขตแนวทางทีถ่กูตอ้ง และใชเ้ปน็แนวทางการปฏบิตังิาน ซึง่เปน็แนวทางการตรวจสอบภายในทีช่ดัเจน 
ดงันัน้ การทำแผนการตรวจสอบภายใน อยา่งมมีาตรฐานประกอบกบัมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั ตลอดจน กฎหมาย 
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง จะทำใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไฮ เปน็ใปอยา่งถกูตอ้งและเปน็ไป 
ตามวตัถปุระสงคข์องทางราขการ

นอกจากนี ้การจดัทำแผนการตรวจสอบภายในยงัเปน็การดำเนนิการใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณ ฑ ป์ฏบิตักิารตรวจสอบภายในสำหรบัหนว่ยงานของรฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก!'ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ แก!'ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพือ่สอบทานความถกูตอ้ง และเซึอ่ถอืใตข้องขอ้มลู และตวัเลขตา่งๆ ทางตา้นการเงนิ การบญัข ี

การรายงานสถานะการเงนิ และอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วชอ้ง ของหนว่ยรบัตรวจ (สำนกั/กอง)
๒. เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิานของหนว่ยรบัตรวจ(สำนกั/กอง) วา่เปน็โปตามระเบยีบ กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั คำลงั มตคิณะรฐัมนตร ี หนงัสอีสัง่การ รวมถงืนโยบายและมาตรการตา่งๆ ตามทีก่ำหนด
๓. เพือ่ประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของการจัดวางระบบการควบคมุภายในของหนว่ยรบัตรวจ 
๔. เพ ือ่ตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแนวทางในการ 

ปรับปรุง แกไ้ขการปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผล และประหยดั
๕. เพ ือ่หวัหนา้สว่นราชการใดท้ราบปญ้หาการปฏบิตังิานของใตผ้ ูบ้ งัคบับญัขา และสามารถ 

ตดัสนิใจแกไ้ขปญ้หาตา่งๆ ใตอ้ยา่งรวดเรว็และทนัเหตกุารณ์
๖ .เพือ่ใหค้ำไ]รืกษาชล้เสนอแนะแนวทางและมาตรการเ)รับปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิาบปอ้งกนัการทจุรติ 

ร่ัวไหลและป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายในครอบคลมุการตรวจสอบ วเิคราะห ์รวมทัง้การประเมนิความเพยีงพอ และ 

ประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน ตลอดจนประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิานทีร่บัผดิขอบของหนว่ย 
รบัตรวจ ดงันี้

หน่วย!?!รวจลอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ



๑. หนว่ยรบัตรวจ สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไฮ จำนวน ๕ ส่วนงาน (สำนกั/กอง)
๑.๑ สำนกัปลดั
๑.๒ กองคลงั
๑.๓ กองชา่ง
๑.๔ กองสวัสดิการสังคม
๑.๕ กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

๒. เรือ่งทีต่รวจสอบ
๒.๑ ตรวจสอบการรายงาน (^6(ว011 0แปก?)
๒.๒ ตรวจสอบการดำเนนิงาบ (0(ว6'โล*!'0 ก /๒ปเปก?)
๒.๓ ตรวจสอบการปฏนิตัติามกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบั ^๐๓ ^113ก06 / \น0แปก?)
๒.๔ การสอบทานการควบคมุภายใน

๔. แนวทางการตรวจสอบภายใน
๑. ตรวจสอบความถกูตอ้งและเซือ่ถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขตา่งๆ ดว้ยเทคนคิ และวธิกีาร 

ตรวจสอบทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ปรมิาณมากนอ้ยตามความจำเปน็และเหมาะสม โดยคำนงึถงืประสทิธภิาพของ 
ระบบการควบคมุภายใบและความสำคญัของเรือ่งทีต่รวจสอบ รวมทัง่วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการบรหิารและ 
การปฏบิตีงานของหนว่ยรบัตรวจ

๒. ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ การพสัด ุ และทรพัยส์นิ 
รวมทัง่การบรหิารงานดา้นอืน่ๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั คำสัง่และมตคิณะรฐัมนตร ี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์นิและ 
การใข้ทรพัยากรทกุประเภทวา่เปน็ไปโดยมปีระสทิธภิาพ ประสิทธิผล และประหยดั

๓. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และเสนอแนะวิธีการหรอืมาตรการในการปรบัปรงุแกไ้ข 
เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานตามขอ้ ๑ และขอ้ ๒ เปน็ไปโดยมปีระสทิธิภาพ

๔. สอบทานระบบการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คำส ัง่ท ีท่างราชการ 
กำหนด เพือ่ใหม้ัน่ใจไตว้า่สามารถนา่ไปสูก่ารปฏบิตังิานทีต่รงตามวตัถปุระสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบาย

๕. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ
๕. วธิกีารตรวจสอบ

๑. การสุม่ 
๒. การตรวจนบั 
๓. การคำนวณ
๔. การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน (ตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง)
๕. การตรวจสอบผา่นรายการ 
๖. การสอบทาน 
๗. การสงัเกตการณป์ฏบิตังิาน 
๘. การสมัภาษณ ์
๙. การยนืยนั
๑๐. การทดสอบการบวกเลข

ฒ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ๓



๖. ระยะเวลาในการตรวจสอบ
การดำเนนิการตรวจสอบ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตัง้แตเ่ดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถงึเดอืน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
๗. รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย)
๘. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

๑. อำนวยความสะดวกและใหค้วามรว่มมอืแกผู่ต้รวจสอบภายใบ 
๒. จดัใหม้รีะบบการ๓ บเอกสารในการปฏบิต้งานทีเ่หมาะสมและครบถว้น 
๓. จดัเตรยีมรายละเอยีด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโนการปฏบิตังิาน 

เพือ่ประโยขนใ่นการตรวจสอบ
๔. จดัทำบญั-ขและจัดเอกสารประกอบรายการบญัช ี รวมตัง้จดัทำรายงานการเงนิใหเ้รยีบรอัย 

เปน็ปจีจบุนั พรอ้มทีจ่ะใหผู้ต้รวจสอบภายในตรวจสอบได ้
๕. ชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามตา่งๆ พรอ้มตัง้หาขอ้มลูเพิม่เตมิใหแ้กผู่ต้รวจสอบภายใน 
๖. ปฏบิตัติามขอ้ทกัทว้งและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ในเรือ่งตา่งๆ ท่ีผู้'บริหาร 

ท้องถ่ินส่ังใหป้ฏิบัติ
๙. ผู้รับผิดขอบในการตรวจสอบ

นางสาวกลัยา แสนสุข ตำแหนง่ นกัวขิาการตรวจสอบภายในขำนาญการ
๑๐. งบประมาณที่ใซัใบการตรวจสอบ

เนือ่งจากเปน็การตรวจสอบภายในห 1

(นางสาวกลัยา แสนสุข)
นกัวชิาการตรวจสอบภายในขำนาญการ 

หวัหนา้หนว่ยตรวจสอบภายใน

(นางสาวมณฑรยิา นาผล)
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไอ

(นายเวยีงขยั พมิพว์าป)ี
นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไอ

หน่วยตรวจสอบภายใบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใฮ


