
 

 

 
แผนการตรวจสอบภายใน  (Audit  Plan) 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลแม่อาย 

อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เสนอ 

1. ผู้บริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. รายงานต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
3. รายงานต่อผู้กำกับดูแล  (นายอำเภอ) 

 

จัดทำโดย 

หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลแม่อาย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
แผนตรวจสอบภายใน  (Audit   Plan)  นี้  เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
(Internal  Audit  Process)  โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกำหนดต่าง ๆ  ที่พึงปฏิบัติ 
จากระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561  มาตรา 79 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2545 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ  พ.ศ.  2551  (ข้อ  18)   

และมาตรฐาน  (ฉบับที่  4)  มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ 
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 

 



 

 

คำนำ 

  การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้เกิดความมั่นใจและให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน 
ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผล ถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญหาย 
หรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งให้การ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 1 สำนัก 4 กอง ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

หลักการและเหตุผล          1 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ         1 

ขอบเขตการตรวจสอบ          2 

เรื่องท่ีตรวจสอบ           2 

ลักษณะงานและการตรวจสอบ         2 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน       5  

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลแม่อาย      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่   
 

๑ แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย 

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

หลักการและเหตุผล 
แผนการตรวจสอบ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ข้อ 8) ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบ หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดท ำแผนการ
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เพ่ือให้สามารถดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่อายเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ นอกจากนี ้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
1.เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้

เป็นไปอย่างประหยัด รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

 2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล การรายงานทางการเงินและบัญชีให้ถูกต้อง
และเป็นไปอย่างเหมาะสมทันต่อเวลา 

 3.เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่หน่วยรับตรวจได้กำหนดขึ้น ตลอดจนข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ด้านด่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

 5. เพ่ือสอบทานมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
 

 

 



 

 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่   
 

๒ แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ขอบเขตการตรวจสอบ  

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการ  
ควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ดังนี้  

๑. หน่วยรับตรวจ  

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล  

๑.๒ กองคลัง  

๑.๓ กองช่าง  

๑.๔ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

๑.๕ กองการศึกษา 

เรื่องท่ีตรวจสอบ  

 1. งานบริหารทั่วไป 

 2. งานการเจ้าหน้าที่ 

 3. งานการเงินและบัญชี  

 4. งานผลประโยชน์ 

 5. งานพัสดุ 

 6. งานกองช่าง 

7. งานกองการศึกษา 

8. งานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะงานและการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
มาตรฐานการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล
การบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตำบลแม่อายให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเพื่อความประหยัด และ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 



 

 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่   
 

๓ แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. สอบทานระบบการปฏิบัติงานาตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่
การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 

4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจถูกต้องตามท่ีเสนอแนะ 

5. การตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องเป็นอิสระ 
6. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่สำนักงานตรวจ

เงินแผ่นดินกำหนด ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
คู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง 

วิธีการตรวจสอบ 

1. การสุ่มตัวอย่าง 
2. การตรวจนับ 
3. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ 
4. การคำนวณ 
5. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
6. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน 
7. การตรวจหารายการผิดปกติ 
8. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
9. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
10. การสอบถาม 
11. การสังเกตการณ์ 
12. การตรวจทาน 
13. การประเมินผล 
14. การตรวจสอบตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 

 

ระยะเวลาในการตรวจสอบ  

การดำเนินการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน     
พ.ศ.๒๕6๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕6๔) รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน 
84 วัน  

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ  

๑. นางเจนจิรา  อินนา  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 



 

 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่   
 

๔ แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

    ผู้จัดทำแผน 

(นางเจนจิรา  อินนา) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

 

ลงชื่อ............... ....................................ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ 

(นายสมหมาย  คงตาล) 

                     ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 

(นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ) 

         นายกเทศมนตรีตำบลแมอ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่   
 

๕ แผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหตุ : วันที่และระยะเวลาในการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน่วย 

กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ ระยะเวลาที่

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

รับตรวจ (ครั้ง) การตรวจสอบ 
สำนักงานปลัด ด้านงานบริหารงานทั่วไป ไม่น้อย ๑ มิ.ย. 25๖๔  - นางเจนจิรา อินนา 
  1.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ กว่า 30 มิ.ย. 2564 นักวิชาการตรวจสอบ 
  2.การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 1 ครั้ง/ป ี  ภายในปฏิบัติการ 
  ด้านงานการเจ้าหน้าที่      
  1.การจัดทำทะเบียนวันลา      
  ติดตามการวางระบบการควบคุมภายใน       
กองคลัง ด้านการเงินและการบัญชี ไม่น้อย 1 ก.ค. 2564 - นางเจนจิรา อินนา 
  1.การตรวจรับพัสดุการควบคุมงาน กว่า 31 ก.ค. 2564 นักวิชาการตรวจสอบ 
  และผู้ตรวจสอบการรับเงิน 1 ครั้ง/ป ี   ภายในปฏิบัติการ 
  2.การตรวจสอบระบบบัญชี e-LAAS       
  3.การตรวจสอบการรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน       
  และการเก็บรักษาเงินประจำวัน       
  4.หลักประกันสัญญา       
  ด้านการเบิกจ่าย       
  1.การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       
  2.ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงิน       
  ติดตามการวางระบบการควบคุมภายใน       
กองช่าง ด้านงานเคหะชุมชน ไม่น้อย 1 ส.ค. 2564 - นางเจนจิรา อินนา 
  1.การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กว่า 15 ส.ค. 2564 นักวิชาการตรวจสอบ 
  ติดตามการวางระบบการควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ป ี   ภายในปฏิบัติการ 

กองการศึกษา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่น้อย 
16 ส.ค. 2564 
- นางเจนจิรา อินนา 

 1. การดำเนินงาน การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กว่า 5 ก.ย. 2564 นักวิชาการตรวจสอบ 

 1 ครั้ง/ป ี   ภายในปฏิบัติการ 
        
  ติดตามการวางระบบการควบคุมภายใน       

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ไม่น้อย 
กว่า 

1 ครั้ง/ปี 
 

6 ก.ย. 2564 –  
30 ก.ย. 2564 
 
 

นางเจนจิรา อินนา 
นักวิชาการตรวจสอบ 

ภายในปฏิบัติการ 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ 
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย 
รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานและประโยชน์โดยรวมของเทศบาลตำบลแม่อาย  
โดยให้นิยามศัพท์ของคำที่เก่ียวข้องกับแผนการ ตรวจสอบดังนี้ 

๑. นิยามศัพท์ในการจัดทำแผนการตรวจสอบมีนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปร ุงประสิทธ ิผลของกระบวนการบร ิหารความเส ี ่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล             
อย่างเป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที ่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน      
จัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด   จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 

หน่วยรับตรวจ คือ หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลแม่อาย 
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วัตถุประสงค ์

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อายจัดตั ้งขึ ้น เพื ่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้าน การให้
หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ     

ต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน การป้องกัน
ทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

สายการบังคับบัญชา 

๑. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู้เสนอแผนตรวจสอบภายในประจำปี ต่อปลัดเทศบาล

ตำบลแม่อาย เพ่ือพิจารณานำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้นต่อไป 
๓. ผู ้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู ้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือพิจารณาเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้นต่อไป 
๔. ผู ้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู ้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในนำเสนอ

ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือให้ความเห็นชอบและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับชั้น และให้
มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบโดยทั่วกัน 

อำนาจหน้าที่ 

๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และมีอำนาจ

ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ       

แก่หน่วยรับตรวจ 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

การดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศบาลตำบลแม่อาย  โดยคำนึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 

 ๒. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

    ๒.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อนายกเทศบาลตำบลแม่อาย  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย  ภายในเดือนกันยายน 
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    ๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที ่ยงธรรม เพื ่อให้ได้มาซึ ่งการติดตามและประเมินผล        
การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอ   

      ของการควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

      (๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
ที ่สามารถนำไปปฏิบัต ิงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู ้ตรวจสอบภายใน             
ของส่วนราชการต่อนายกเทศบาลตำบลแม่อาย  โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย  ภายในระยะเวลา ๒ เดือน 
นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบ
ทันท ี

      (๒) ให้มีระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผล
เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

 ๓. งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และความคิดเห็น         
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 ๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีการ
ประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงินและบัญชี 
และรายงานทางการเงิน 

๒. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่อาย ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของแผนงาน และโครงการต่างๆ 
ของเทศบาลตำบลแม่อายตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดโดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

๔. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี 



๙ 
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๕. ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดโดยคำนึงถึง
ความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

๖. รายางานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงสำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทาง     
ในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

แนวทางการปฏิบัติ 

 ๑.ด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ๑.๑ ความเป็นอิสระ 

   หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อพิจารณานำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดย
ปราศจากการแทรกแซง ทั้งในเรื่องการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงาน
ผลการตรวจสอบ 

๑.๒ ความเที่ยงธรรม 

   ผู ้ตรวจสอบภายในมีความซื ่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและมีความเที ่ยงธรรมเยี ่ยง            
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวมข้อมูลประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความไม่ลำเอียง หรือถืออคติ
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่เป็นกลาง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ 

  ๑.๓ ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

   ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าว ให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ   
โดยการเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจำกัดในแต่ละกรณีไป 

 ๒.ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ๒.๑ ความซื่อสัตย์ 

   ผู ้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัต ิหน้าที ่ของตนด้วยความซื ่อส ัตย์ ขยันหมั ่นเพียร           
และมีความรับผิดชอบ ต้องปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่กำหนด 
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความ
เสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ และต้องให้ความเคารพและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
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๒.๒ ความเที่ยงธรรม 

   ผู ้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี ่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดฯ ที ่จะนำไปสู่     
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทำการใดฯ ที่จะทำให้เกิดอคติหรือความลำเอียงจนเป็น
เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม ไม่พึงรับสิ่งของใดฯ ที่จะทำให้เกิดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ และต้องเปิดเผยหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว     
อาจทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

๓.การปกปิดความลับ 

  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
และต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและไม่กระทำการ
ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ 

๔.ความสามารถในหน้าที่ 

  ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 

  ๔.๒ ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัต ิหน้าที ่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน         
ของส่วนราชการ 

  ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

๑. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก้ผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อรอรับการตรวจสอบ   

จากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก 
๓. จัดเตรียมรายละเอียดแผ่นงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์

ในการตรวจสอบ 
๔. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อย

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบได้
๕.  
๖. ชี ้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั ้งจัดหาข้อมูลเอกสารหบักฐานเพิ ่มเติม เพื ่อประกอบ         

การตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
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๗. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ    
ให้ปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามเห็นควรแก่กรณี 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที ่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน       
ของหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  มาตรา ๗๙  
4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2546 
7. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลาง      

ได้กำหนดขึ้น 
8. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจร ิยธรรมการปฏิบัต ิงานของส่วนราชการ กำหนดโดย

กรมบัญชีกลาง 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

อนุมัติ 

 

 

(นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 

วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 


