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ค าน า 
  ด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวาง
แผนการตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ตามมาตร 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มี
ความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะ อัตราก าลัง จ านวนหน่วยรับตรวจ ความถี่เวลา
ตรวจสอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และภารกิจอ่ืน เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อระเบียบกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายนอกอ่ืน การประสานงานกรม/
จังหวัด/อ าเภอ/ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายภายในจึงจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 
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เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

--------------------------------------- 

1. หลักเกณฑ์ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลหนองขาว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด  และลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยฝ่าย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง
และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 

 ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาวเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง   
2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
2.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการ 

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
2.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพของ 

ระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จ านวน 3 
ส่วนประกอบ 
 
 



(1) ส านักปลัด 
(2) กองคลัง 
(3) กองช่าง 

3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติ
ของหน่วยรับตรวจ 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้ง 
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลต าบลหนองขาว ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรฐานการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีสิทธิภาพ ฯลฯ 

(4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ ทางราชการ 
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

3.3 วิธีการตรวจสอบ 
(1) การสุ่ม 
(2) การตรวจนับ 
(3) การค านวณ ทดสอบการบวกเลข 
(4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง)  
(5) ตรวจสอบการผ่านรายการ 
(6) การสอบทาน 
(7) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
(8) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
(9) การประเมินผล 
(10) การตรวจสอบตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 
(11) การสังเกตการณ์ 
(12) การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(13) การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
(14) การสอบถาม 

3.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565) รายละเอียดประกอบขอบเขตการาตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 



4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
นางพัทธ์ธีรา  แตงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

 
               ลงชื่อ.....................พัทธ์ธีรา  แตงดี..............ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

(นางพัทธ์ธีรา  แตงดี) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
วันที่  16  กันยายน 2564 

 
                     ลงชื่อ................สุชาติ  บัวงาม......................ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

                                                 (นายสุชาติ  บัวงาม) 
  ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว 

                                           วันที่ 16  กันยายน  2564 
 
 

              ลงชื่อ...............วฒันา  เชียงทอง......................ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
                                             (นายวัฒนา  เชียงทอง) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลหนองขาว 
                                          วันที่ 16  กันยายน  2564 

 


