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คํานาํ 
  การตรวจสอบภายใน เป็นการดําเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้
มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความม่ันใจและให้คําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการดําเนินงานการตรวจสอบ
ภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงิน มีความน่าเช่ือถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่
สูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเช่ือถือ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 1 สํานัก 2 กอง  
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
        หน่วยตรวจสอบภายใน 
               เทศบาลตําบลพรรณานคร 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลพรรณานคร     1 
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กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบ 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตําบลพรรณานคร  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

  กฎบัตรน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร  ฝ่ายรับตรวจ  และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเก่ียวกับ
ความหมาย  วัตถุประสงค์สายการบังคับบัญชา  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตําบลพรรณานคร  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของเทศบาลตําบลพรรณานคร 
  คํานิยามการตรวจสอบภายใน 

“การตรวจสอบภายใน”  หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานท่ีเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการ ตรวจสอบบัญชีการ
วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเช่ือถือและมีคุณภาพที่ยอมรับ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
เทศบาลตําบลพรรณานคร 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของของเทศบาล
ตําบลพรรณานคร 

“หน่วยรับตรวจ” หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตําบล
พรรณานคร และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมที่เทศบาลตําบลพรรณานครกํากับดูแล 
  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่งและ
ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
  2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสมโดยคํานึงประสิทธภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
รวมท้ังเสนอแนะการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ 
ของเทศบาลตําบลพรรณานคร 
  4. เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด 
  5. เพ่ือติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะ ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและเทศบาล ให้มี
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามท่ีตรวจพบ 
  6. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และ
ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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  7. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมี
ความเป็นอิสระ 
  สายการบังคับบัญชา 
  1. การเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อนายกเทศมนตรีตําบลพรรณานครเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
  2. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
นายกเทศมนตรีตําบลพรรณานคร ภายใน 60 วัน 
  3. การตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหน่ึง ที่มีผลเสียหายต่อเทศบาลตําบลพรรณานคร ให้รายงานผล
การตรวจสอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทราบด้วย 
  นโยบายการดําเนินการ 
  1. ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตําบลพรรณานคร ควรได้รับการตรวจสอบและให้คําปรึกษา
อย่างทั่วถึง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลพรรณานคร 
  2. การดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลพรรณานคร ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลพรรณานคร ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของ
กรมบัญชีกลาง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  อํานาจหน้าที่ 
  1. มีหน้าที่ในการสอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
ตําบลพรรณานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลังกําหนด และตามคู่มือ
การตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย หรือคู่มือการตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลพรรณานคร 
  2. มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินการดําเนินกิจกรรมต่าง 
รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ์ และการขอคําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย และการดําเนินงานของเทศบาลตําบลพรรณานคร 
เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
  3. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบ 
โดยปราศจากการแทรกแซงของบุคคลใดๆ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของเทศบาลตําบล
พรรณานคร อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
  4. ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือแก้ไขระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความผิดชอบของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็น
ผู้ประเมินและให้คําปรึกษาแนะนํา 
  หน้าที่ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่ 
  ในการตรวจสอบขอบเขตการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายในระดับเทศบาลได้ใช้ข้อมูล 
(เอกสารหลักฐาน) ของหน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งทางหน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบในความ
ถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล ดังกล่าว งานตรวจสอบภายในผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจสอบตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
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เทศบาลตําบลพรรณานคร 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบประจําป ี
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62   

หลกัการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะช่วยในการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตําบลพรรณานคร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง  ตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด  โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน  อีกทั้งยังเป็นการกําหนดให้มี
ลักษณะงาน  วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบท่ีชัดเจน  ดังน้ันการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  
ข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  จะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลพรรณานคร  เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
  นอกจากน้ัน  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดําเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545            
และระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

1. เพ่ือสอบทานความถูกต้อง ความเช่ือถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ และด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานัก/กอง ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอหรือแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า 
4. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ 

สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล   
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของฝ่ายรับ
ตรวจ จํานวน 1 สํานัก 2 กอง ประกอบด้วย 
   1) สํานักปลัดเทศบาล 
   2) กองคลัง 
   3) กองช่าง 
  2. แนวทางการตรวจสอบภายใน 
   1) ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ 
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของสํานัก/กอง 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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สํานักปลัดเทศบาล 
     1. การจัดทํางบประมาณ 
     2. การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
     3. การควบคุมพัสดุ และเบิกจ่ายพัสดุ 
     4. การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
     5. สอบทานกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
     6. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กองคลัง 
     1 ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     2. การจัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน 
     3. หลักประกันสัญญา 
     4. ตรวจสอบพัสดุประจําปี 
     5. การจัดเก็บรายได้ 
     6. การยืมเงินงบประมาณ  
     7. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กองช่าง 
     1. การควบคุมพัสดุและเบิกจ่ายพัสดุ 
     2. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
     3 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 
     4. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 
 
 

            
1/ปี 
2/ปี 
3/ปี 
3/ปี 
4/ปี 
1/ปี 

 
ทุกเดือน 

3/ปี 
2/ปี 
1/ปี 
3/ปี 
3/ปี 
1/ปี 

 
3/ปี 
2/ปี 
2/ปี 
1/ปี 

หมายเหต ุ  :  ช่วงระยะเวลาการเข้าตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และความเหมาะสม
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