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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง สาหรับเทศบาล
จัดตั้งตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีห น้าที่ตามมาตรา ๕๐ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็น ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาล
จะต้ อ งมี ก ารตรวจสอบภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบภายในของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่ าว เทศบาลตาบลห้ ว ยกระเจา จึ งได้แต่งตั้ งผู้ ตรวจสอบภายในขึ้น เพื่ อทาหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องจัดทาแผนการตรวจสอบและเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ต่อผู้ บริห ารท้องถิ่น เพื่อพิจ ารณาอนุมัติ จากเหตุผ ลดังกล่ าวผู้ตรวจสอบภายในจึงได้จัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้น เพื่อสาหรับดาเนินการ
ตรวจสอบภายในตามแผนที่ กาหนดเอาไว้ รวมทั้งส าหรับแจ้ งให้หน่ วยรับตรวจทราบถึงแผนการตรวจสอบ
ภายในดังกล่าว
๒. ควำมหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน
“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความ
เพีย งพอและประสิ ท ธิผ ลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รวมทั้ งการรายงานผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
๓. ผู้ตรวจสอบภำยใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ที่ดารง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ทั้งนี้ เทศบาลตาบลห้วยกระเจา ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งตาแหน่งอื่น
ทาหน้าที่แทน โดยอาศัยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการแต่งตั้ง
จำกเหตุผลดังกล่ำวเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ จึงได้แต่งตั้ง นำยธำรณรัฐน์ นพรัธษ์ธำดำ ตำแหน่ง
หัวหน้ำสำนักปลัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน โดยให้นำงศุภิสรำ ใคร่ครวญ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภำยใน
๔. แนวทำงกำรตรวจสอบภำยใน
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้ อยตามความจาเป็น และเหมาะสม โดยคานึ งถึงประสิท ธิภ าพของระบบการ
ควบคุ ม ภายในและความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ ต รวจสอบ รวมทั้ งวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการบริห ารและ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง
และมติคณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิ น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับคาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
(4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(5) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดแต่งตั้ง
(6) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ
(7) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติห น้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด และคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมทหาดไทยกาหนด ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้ าที่ไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
คู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง
(8) ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี และส่งสาเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
(9) ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุก
สองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่ องที่จะมีผลเสียหายต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
(๑0) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
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๕. หน่วยรับตรวจมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
(๑) อานวยความสะดวกให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(๓) จั ด เตรี ย มรายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
(๔) จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงิ นให้เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้
ปฏิบัติ
หน่วยรับตรวจของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ คือ
สำนักปลัดเทศบำล
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
๖. ขอบเขตของงำนตรวจสอบ
แนวทำงปฏิบัติที่ ๑
ผู้กากับ ดูแลมีหน้าที่รับ ผิดชอบสูงสุดในการทาให้ เกิดความมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีและ
ดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุ มภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีและดารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่กาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ตามรายงานการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามความเหมาะสมและ
ทันเวลา
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทำงปฏิบัติที่ ๒
หน่ วยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริห ารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กากับดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนิ นงาน และช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภ าพของกระบวนการบริห ารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และกระบวนการกากับดูแล เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจกาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง
๒.๑ การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลของหน่วย
รับตรวจ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
(๑) ความมั่นใจว่าการดาเนินงาน หรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
(๒) ความมั่นใจในความถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน และการ
ดาเนินงาน
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(๓) การดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจมิให้เกิดการสูญเสีย
การเสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๔) ความมั่น ใจว่ามีการปฏิบั ติตามนโยบาย วิธีปฏิบั ติงาน กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ
(๕) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบั ติงานและผลการดาเนินงาน เพื่อช่วยให้หน่วยรับ
ตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒.๓ การให้ความสาคัญเป็นกรณีพิเศษกับสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งอาจผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
แนวทำงปฏิบัติที่ ๓
หน่วยตรวจสอบภายในควรอยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการ
และมีสถานภาพสูงพอที่จะสามารถปฏิบั ติงานได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรงต่อผู้ตรวจหรือมีสายการบังคับ บัญชา
ตามที่กระทรวงการคลั งหรือผู้ มีอานาจตามกฎหมายกาหนด และผู้รับตรวจจะมอบหมายให้ ผู้ อื่นควบคุมและ
ปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้ และจะแต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไปรักษาการในตาแหน่งอื่น หรือ
แต่งตั้งผู้อื่นมารักษาการในตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในขณะเดียวกันไม่ได้ และหน่วยรับตรวจควร
จัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมกับปริมาณ
งาน และความซับซ้อนของกิจกรรมด้านต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่ควรไปช่วยปฏิบั ติงานอื่นใดที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน
กรณีหน่วยรับตรวจซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากาลังด้านการตรวจสอบภายในหรือได้รับแต่ไม่
เพี ย งพอ ถ้ามี เหตุผ ลความจ าเป็ น และมีป ระโยชน์ คุ้ม ค่าที่ต้ องจัด ให้ มีผู้ ตรวจสอบภายใน หน่ ว ยรับ ตรวจอาจ
มอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในตามที่เห็ นสมควร โดยบุคลากร
ดังกล่าวต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงและต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา
การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในที่มีความจาเป็ นต้องอาศัยบุคคลภายนอกหรือผู้เชียวชาญที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน หน่วยรับตรวจอาจแต่งตั้งผู้ ที่เหมาะสม หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยรับตรวจควรกาหนดให้มีการจัดทาขอบเขต
โดยละเอีย ดของงานที่จ ะจ้ างผู้ เชี่ย วชาญ (Terms of Reference) หรือกาหนดคาสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ไม่ ว่ากรณี ใด การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในต้อ งไม่ ขัด หรือ แย้ งต่ อประโยชน์ ส่ ว นรวมหรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระบวนต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
แนวทำงปฏิบัติที่ ๔
ผู้ตรวจสอบภายในต้อ งมีความเป็ นอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่ส ามารถ
ปฏิ บั ติงานที่ ได้รั บ มอบหมายอย่ างเป็ น อิ ส ระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และให้ ข้อ เสนอแนะที่ เป็ น
ประโยชน์ ปราศจากคติและมีความเป็นกลาง
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ผู้ตรวจสอบภายในควรอยู่ ในสถานะที่ ส ามารถปฏิบั ติงานโดยปราศจากความมีอคติและการ
แทรกแซงจากบุ คคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ควร
ปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาก่อน อันจะทาให้หรือาจทาให้เสียความเป็นกลาง
ในการแสดงความเห็ น หรืออาจมีการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่ วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรื อกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นงานให้คาแนะนาปรึกษา
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้ องแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทัน ที ที่ทราบ หรือสงสั ยว่าตนเองขาดหรือสงสัยว่าขาดความเป็ นกลางในการ
ตรวจสอบภายในที่ได้รับ มอบหมายอัน เนื่ องมาจากการขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่ ว นรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ ผู้รับตรวจไม่ควรกาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีอานาจสั่งการในเชิงการบริหาร ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
แนวทำงปฏิบัติที่ ๕
ผู้ตรวจสอบภายในมี บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประมินความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกาหนดเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ
หน่วยรับตรวจเป็น (ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต)
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไม่สามารรถให้หลักประกันว่าจะค้นพบการ
ทุจริต แต่ควรใช้วิจารณญาณในการปฏิบั ติงานของตนที่สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงต่อความเสียหายของการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
๕.๑ ในการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน ผู้ ต รวจสอบภ ายในควรพิ จ ารณาและให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษกับจุดอ่อนที่มีสาระสาคัญที่ตรวจพบ ระบบการควบคุมภายในนั้นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือข้อผิดพลาดหรือไม่
๕.๒ ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาส
ที่อาจเกิดการทุจริต ซึ่งรวมถึงการให้คาแนะนาที่มีประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันการทุจริต
๕.๓ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการรวบสอบทุจริต ซึ่งอาจหมายรวมถึง
การตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแล้ว หรือการทุจริตที่ยังเป็นที่สงสัยอยู่
การป้องกันและค้นหาการทุจริตเป็ นงานที่หน่ วยตรวจสอบภายในช่วยฝ่ายบริหาร เพื่อให้ การ
ดาเนิ น งานบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ โดยไม่มี การทุ จริตเป็ น อุป สรรค ดั งนั้ น การวางแผนอย่างระมัด ระวังรอบคอบ
ตลอดจนการจัดลาดับความสาคั ญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ ตรวจสอบภายใน หน่วย
ตรวจสอบภายในจาเป็ น ต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด และฝ่ายบริหารต้องเห็ นความสาคัญโดย
สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นในการทาการตรวจสอบนั้น
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารควรดาเนินการให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการทุจริตโดยไม่
ชักช้า เพื่อให้ห น่วยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสี่ ยง การควบคุถม และการกากับดูแลที่มีอยู่ว่า
เพียงพอหรือไม่ และหรือเพื่อวางแผนการตรวจสอบให้สามารถพบหรือลดโอกาสการทุจริต และเพื่อให้คาแนะนา
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แนวทำงปฏิบัติที่ ๖
หน่วยรับตรวจทีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสาคัญในการปฏิบั ติงานหรือบริหารงานควรจัด
ให้มีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู้ ความเหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สามารถประเมินและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับปรุ งกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุม และการกากับ
ดูแลได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์

~๖~

กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรตรวจสอบภำยใน
แนวทำงปฏิบัติที่ ๗
ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบั ติตนตามหลักปฏิบัติที่กาหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่น คง ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงธรรม และการให้คาแนะนาปรึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทำงปฏิบัติที่ ๘
หน่วยรับตรวจควรจัดให้มีเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์อานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจมีความเข้าใจอันดี
ต่อการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทาและเสนอเอกสารข้างต้นของหน่ วยตรวจสอบภายใน
ต่อผู้รับตรวจ เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยความเห็ นชอบของผู้กากับดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทั้งนี้
ควรมี การสื่ อ สารเอกสารดังกล่ าวให้ บุ คลากรทุ ก ระดับ ของหน่ ว ยรับ ตรวจทราบทั่ ว กั น โดยเอกสารนั้ น ควรมี
สาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายในและ
(๒) สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดังกล่าวควรระบุถึงการให้อานาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
(๑) การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารโดยตรงกับบุคคลของหน่วยรับตรวจ
(๒) การเข้าถึงข้อมูลและแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมถึงข้อมูลด้านการบริหาร และ
รายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร
(๓) การตรวจสอบกิจกรรมและส่วนงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
(๔) การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจ
แนวทำงปฏิบัติที่ ๙
กระบวนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในหมายรวมถึ งการจั ด ท าแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว
โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสาเร็จทุกกิจกรรมในหน่วยรับตรวจการ
ตรวจสอบภายในจึ ง สามารถกระท าได้ เป็ น ๓ ประเภทหลั ก คื อ (๑) การตรวจสอบด้ า นการด าเนิ น งาน
(๒) การตรวจสอบด้านการเงิน และ (๓) การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกาหนด
การตรวจสอบภายใน จึงไม่ควรเน้นการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควร
เลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การตรวจสอบของหน่วยรับตรวจที่
กาหนดไว้ในเอกสารตามที่กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบั ติที่ ๘ และความเสี่ยงที่มีนัยสาคั ญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจที่เป็นผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
การประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล อาจกระทาได้ดังนี้
(๑) การบริหารความเสี่ยง
กระทาได้โดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ ย งที่ มี นั ย ส าคั ญ เพื่ อ ใช้ ข้ อ เสนอแนะปรั บ ปรุ งกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในให้ มี
ประสิทธิภาพ

~๗~

(๒) การควบคุม
กระทาได้โดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการควบคุม และส่งเสริมให้
มีการปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
(๓) การกากับดูแล
กระทาได้โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกากับดูแลให้ดีขึ้น โดย
- การกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ และสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
- การติดตามผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
- การให้ความมั่นใจว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
และผลการปฏิบัติหน้าที่และการรักษาไว้ซึ่งคุณค่า หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. วิธีกำรตรวจสอบ
การสุ่ม
การตรวจนับ
การคานวณ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน(ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
การตรวจสอบการผ่านรายการ
การสอบทาน
การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
การสัมภาษณ์
การยืนยัน
การทดสอบการบวกเลข
๘. ระยะเวลำของข้อมูลที่ตรวจสอบ
- ข้อมูลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕63 – กันยายน ๒๕64)
- รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 (รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)
๙. งบประมำณที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
- เทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป
ประเภท งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุสานักงาน

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
สานักปลัดเทศบาล
หน่วยรับตรวจ
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
(๑) ตรวจสอบระบบงานสารบรรณ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือไม่ ตรวจสอบหลักฐานจาก
(๑.๑) ทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง
(๑.๒) รายงานการประชุมประจาเดือน
(๑.๓) สมุดคาสั่งและประกาศของเทศบาล
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
(๑) การจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
(๑.๑) ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังว่าได้ระบุเลขที่คาสั่ง
หรือไม่ และระบุคาสั่งเลขที่เท่าใด
(๑.๒) ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ได้แนบไว้
ในเล่มแผนอัตรากาลังสามปี
(๑.๓) ตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังหรือเอกสาร
ที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้งให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง
(๑.๔) ตรวจสอบจาก มติ ก.จังหวัดในครั้งที่มีการพิจารณาแผนอัตรากาลังของ
เทศบาล
~๘~

๑ ครั้ง/ปี

๑ ครั้ง/ปี

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

๒ มี.ค. 64

๔-๖ พ.ย. 63

จานวน
คน/วัน/ครั้ง

2/1/๑

2/๓/๑

ผู้รับผิดชอบ

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ
นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

(๒) การกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการ
ตรวจสอบว่าได้มีการนาข้อมูลมาประกอบการพิจารณา ดังนี้
(๒.๑) มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการครบทุกส่วนราชการ
(๒.๒) มีการนาปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการมาคานวณเป็นระยะเวลาที่
เกิดขึ้นโดยแสดงเป็นจานวนโครงการหรือรายการแต่ละโครงการ/รายงานนั้นใช้เวลา
ดาเนินการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใดนามาคานวณในสัดส่วนเวลาการทางาน
ต่อคนเพื่อกาหนดจานวนข้าราชการ และพนักงานจ้างที่พึงมี
(๒.๓) มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทางานของข้าราชการและพนักงานจ้างว่า
ใน ๑ ปี จะมีเวลาปฏิบตั ิราชการอย่างน้อย ๘๓.๘๐๐ นาที
(๒.๔) นาผลการวิเคราะห์ข้อ (๒.๒) และข้อ (๒.๓) มาคานวณเป็นอัตรากาลังที่
ต้องการของแต่ละกอง
(๒.๕) อัตรากาลังตามข้อ (๒.๔) ให้จาแนกเป็นความต้องการกาลังคนว่าต้องการ
กาลังคนเป็นประเภทสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานผู้บริหารในระดับใด จานวนเท่าใด จึง
จะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒.๖) จัดทาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากาลังทั้งหมดกับอัตรากาลังที่มีอยู่ปัจจุบัน
(๒.๗) จัดทาสรุปผลการเปรียบเทียบอัตรากาลังว่าต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้น หรือ
คงอยู่เท่าเดิม หรือลดลง หรือเกลีย่ อัตรากาลัง
(๒.๘) มีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความรูค้ วามสามารถของอัตรากาลังที่มีอยู่ใน
เกณฑ์ต้องเพิ่มเติมประสิทธิภาพ หรือความรูค้ วามสามารถในประเด็นใด
(๒.๙) นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มากาหนดเป็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการ
และพนังกานจ้าง หรือจัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป
(๓) การดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง มีการดาเนินงานดังนี้
(๓.๑) มีการจัดทาบัญชีจดั คนเข้าสู่ตาแหน่งและเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕63
(๓.๒) จัดทาหนังสือนาส่งบัญชีจดั คนเข้าสูต่ าแหน่งจังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘
(๓.๓) เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบบัญชีตามข้อ (๓.๒) จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารฯ ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ
(๓.๔) จัดทาร่างประกาศแผนอัตรากาลังฉบับปรับปรุงตามข้อ (๓.๒)
(๓.๕) ผู้บริหารฯ ประกาศแผนอัตรากาลังฉบับปรับปรุงตามข้อ (๓.๒)
~๙~

๑ ครั้ง/ปี

๔-๖ พ.ย. 63

2/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๙ มี.ค. 64

๑/๑/๑

(๓.๖) ระบุวันทีม่ ีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. 64
(๓.๗) ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ การระบุตัวแทนสายงานผูบ้ ริหาร ถูกต้องตาม
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามระบบแท่ง แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม
๒๕63
(๓.๘) ตาแหน่งและเลขที่ตาแหน่งทุกตาแหน่ง แก้ไขจาก ๙ หลัก เป็น ๑๒ หลัก
(๓.๙) รายการตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัตไิ ด้แก่ ประเภท ทั่วไปและวิชาการกรณี
รายการตาแหน่งประเภททั่วไป
(๓.๑๐) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นทั้งที่มีคนครองและอัตราว่าง กาหนด
เพียงระดับเดียวเท่านั้น ไม่ให้กาหนดในลักษณะเดียวกับสายงานผู้ปฏิบัติ
(๓.๑๑) ประกาศแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขโครงสร้างส่วนราชการ ระบุตาม
ก.จังหวัด
(๓.๑๒) ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามในประกาศอัตรากาลังครบถ้วนถูกต้อง
(๓.๑๓) ปิดประกาศแผนอัตรากาลังฉบับแก้ไขปรับปรุง หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์
(๔) การดาเนินการเมื่อมีตาแหน่งว่าง
(๔.๑) ตรวจสอบแผนอัตรากาลังสามปี
(๔.๒) ตรวจสอบแผนอัตรากาลังและการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานว่าอัตรากาลัง
เป็นไปตามแผนหรือไม่และหนังสือรายงานเหตุผล (ถ้ามี)
(๔.๓) หนังสือรายงานตาแหน่งทีว่ ่างต่อ ก.จังหวัด
(๔.๔) กรณีตาแหน่งผู้บริหารว่างหากสรรหาแล้วไม่ได้ ต้องสรรหาใหม่ภายใน ๖๐ วัน
อย่างต่อเนื่อง
(๔.๕) เอกสารที่มสี รรหา เช่น ประกาศรับโอน
(๕) การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
(๕.๑) ตรวจสอบว่ามีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษรและคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน ตลอดจนเอกสารรายงานการประชุม
(๕.๒) มีการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/กาหนด
ตัวชี้วัดที่ใช้การติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามยุทธศาสตร์/มีการ
ประชุมคณะทางาน/และปฏิบัติตามแผน
(๖) การฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล
(๖.๑) ตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัดกาหนดให้การฝึกอบรมจะต้องดาเนินการตาม
~ ๑๐ ~

๑ ครั้ง/ปี

๙ มี.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๙ มี.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๐ มี.ค. 64

๑/๑/๑

แผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการฝึกอบรมเพื่อ
ประกอบการจัดหาหลักสูตรฝึกอบรม การฝึกอบรมหมายถึงการฝึกอบรมให้แก่
ข้าราชการ (กรณีพนักงานจ้างยังไม่รับรวม)
(๖.๒) การสารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของพนักงานนั้นต้องมีหลักฐาน
ว่าดาเนินครบทุกส่วนราชการ
(๖.๓) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และมีการฝึกอบพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
สารวจข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/ส่วน/กอง/สานัก
ว่าขาดความรูห้ รือทักษะในด้านใดแล้วนามาเป็นข้อมูลในการการจัดทาหลักสูตร
ฝึกอบรม และมีการสรุปผลรายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร
(๗) การส่งเสริมพัฒนาความรู้ มีการดาเนินการดังนี้
(๗.๑) เทศบาลส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับตาแหน่งหรือ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(๗.๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปผลการฝึกอบรมรายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบ หรือ
กรณีที่ เทศบาลจัดอบรมเอง จะต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผลจัดอบรม รายงานให้
ผู้บริหารทราบ
(๗.๓) จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเป็นประจา อย่างน้อยทุก ๓ เดือน
(๗.๔) นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือมีนวัตกรรมการ/โครงการเพื่อเน้นประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
(๗.๖) นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นข้อมูลในการจัดทาโครงการฝึกอบรม
หรือส่งไปฝึกอบรม
(๗.๗) ตรวจสอบโครงการการในข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ การจัดฝึกอบรม คาสั่ง หรือ
หนังสือส่งตัวบุคลากร เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมฯ คู่มือการปฏิบตั ิงาน ตรวจสอบ
ตาแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับหลักสูตรฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์กับ
หน้าที่ในความรับผิดชอบ
(๘) การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของเทศบาล
(๘.๑) พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมความรู้ในสายงานเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ
๙๐ ของสายงานที่มีในแผนอัตรากาลังของเทศบาล โดยพิจารณาร้อยละของจานวน
สายงานที่มีการฝึกอบรมความตามสายงาน เช่น เทศบาล มีพนักงานเทศบาลตามแผน
~ ๑๑ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑๐ มี.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๑ มี.ค. 64

๑/๑/๑

อัตรากาลังสามปี จานวน ๓๐ สายงาน พนักงานเทศบาลได้ฝึกอบรมความรู้ใน
หลักสูตรตามสายงาน จานวน ๒๔ สายงานคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๘๐ ของสายงาน
ทั้งหมด
(๘.๒) ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหรือหนังสือส่งตัวเข้ารับการอบรม
(๙) การดาเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
มีการดาเนินการดังนี้
(๙.๑) มีการนาประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมมาใช้บังคับกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นลูกจ้างประจาประพนักงานจ้าง
(๙.๒) จัดทาประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน
(๙.๓) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม
(๙.๔) ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรม
(๙.๕) มีกิจกรรม/โครงการตามประกาศจริยธรรมอย่างน้อย ๓ กิจกรรม
(๙.๖) ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านจริยธรรมหรือความประพฤติของข้าราชการ/
พนักงานจ้างในสังกัด
(๙.๗) ตรวจสอบการแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม มีหลักฐานการ
รับทราบประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
(๙.๘) ตรวจสอบว่ามีพนังกานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างทุกคน
(๙.๙) มีการกาหนด หรือจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมจริยธรรมให้กับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
(๑๐) การจัดทาโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
(๑๐.๑) เทศบาลมีการจัดทาและดาเนินการโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ลักษณะเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัตหิ น้าที่หรือกิจกรรมที่ทาให้ประชาชนด้าน
บริการที่ดตี ลอดจนการจัดทาโครงการบาเพ็ญประโยชน์ที่ดาเนินการโดยพนักงานของ
เทศบาล
(๑๐.๒) ตรวจสอบเอกสารการจัดทาโครงการ ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
(๑๑) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทาผิดจริยธรรม มี
การดาเนินการดังนี้
(๑๑.๑) ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
~ ๑๒ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑๕ มี.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๕ มี.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๕ มี.ค. 64

๑/๑/๑

(๑๑.๒) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๑๑.๓) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
(๑๑.๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
(๑๑.๕) แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
(๑๑.๖) นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดาเนินการตามมาตรการควบคุม
ภายในครบทุกส่วนราชการ
(๑๑.๗) การเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช.. ป.ป.ท. หรือสถาบัน
พระปกเกล้า
(๑๑.๘) มีการจัดทารายงานผลด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๑๑.๙) มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๑๑.๑๐) ตรวจสอบประกาศ นโยบายการกากับดูแลจะต้องมีความชัดเจน มีการออก
คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
(๑๒) ข้อมูลตาแหน่งในแผนอัตรากาลังสามปี มีการดาเนินการดังนี้
(๑๒.๑) การกาหนดระดับตาแหน่งบริหารในแผนอัตรากาลังให้กาหนดเป็นระดับเดียว
(๑๒.๒) ตาแหน่งว่างของข้าราชการสายงานผู้ปฏิบตั ิให้กาหนดระดับ
(๑๒.๓) ตาแหน่งข้าราชการทุกตาแหน่ง มีเลขที่ตาแหน่งกากับถูกต้อง
(๑๒.๔) แผนอัตรากาลังประกอบด้วยข้อมูลข้าราชการสายสามัญ/ครู/ถ่ายโอน/
พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจา ถูกต้องครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวกัน
(๑๒.๕) ข้อมูลตาแหน่งกรณีเป็นอัตราว่างให้ตรวจสอบว่ามีการกาหนดอัตราเงินเดือน
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่
(๑๓.๖) การกาหนดเลขที่ตาแหน่งและเลขทีส่ ่วนราชการถูกต้อง ตามหนังสือ
สานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘
(๑๒.๗) มีการจัดทาแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
(๑๒.๘) ข้อมูลข้าราชการและพนักงานจ้างรวมอยู่ในแผนฉบับเดียวกัน
(๑๒.๙) ข้อมูลพนักงานจ้างสังกัดส่วนราชใดต้องปรากฏในส่วนราชการนั้นมีให้จัดทา
เป็นบัญชีแยกเฉพาะเดียวกัน
(๑๒.๑๐) อัตรากาลังของข้าราชการและพนักงานจ้างที่อยู่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
๓ ปี ครบถ้วนถูกต้อง
(๑๒.๑๑) ตรวจสอบจากเอกสารแผนอัตรากาลังสามปี
~ ๑๓ ~

๒ ครั้ง/ปี

๒2 มี.ค. 64

๑/๑/๑

(๑๓) ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑๓.๑) ตรวจสอบการบันทึกประเภท ระดับ และวันเกษียณอายุของจานวนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา ไม่รวมพนักงานจ้าง มีการบันทึกข้อมูลของเทศบาลใน
ระบบ การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
(๑๔) การตั้งงบเทศบัญญัติประจาปีหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง เป็นไปตามแผน
อัตรากาลังสามปี
(๑๔.๑) มีการตั้งงบเทศบัญญัติหมวดเงินเดือน ค่าจ้างครบถ้วนเป็นไปตามกรอบแผน
อัตรากาลังสามปี
(๑๔.๒) ตรวจสอบจานวนข้าราชการว่าเป็นไปตามกรอบแผนอัตรากาลังสามปีที่
กาหนดไว้หรือไม่
(๑๔.๓) อาจพิจารณาจากหลักฐานฎีกาการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง
ว่ามีจานวนถูกต้องตรงกันกับแผนอัตรากาลังสามปี หรือไม่
(๑๕.๕) ตรวจสอบแผนอัตรากาลังสามปีเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยดู
อัตราเงินเดือนในช่องปีที่ผ่านมาของแผนอัตรากาลังสามปีข้าราชการและลูกจ้าง
รวมกันแล้วถูกต้องมีจานวนเท่ากับที่ตราอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๑๕.๖) การโอนเงินเพิ่มเติม หมายถึง การขอโอนเงินเพิ่ม-ลด อันเรือ่ งมาจากการรับ
โอนคนเพิ่ม แต่ไม่หมายความรวมถึงการโอนเงินเพิ่มจากการเลื่อนระดับ การเพิม่ อัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้างและค่าครองชีพ
(๑๖) ระยะเวลาการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๑๖.๑) มีการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนภายใน ๑๕ วันทาการ นักตั้งแต่สิ้นรอบการ
ประเมิน (ทั้ง ๒ รอบ)
(๑๖.๒) ตรวจการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าสั่ง ณ วันที่ เมื่อใด ก่อนหรือหลังวันที่
๑ เม.ย. และ ๑ ต.ค.
(๑๖.๓) การตรวจสอบถือเอาคาสัง่ ที่ถูกต้องภายในกาหนดทั้ง ๒ ครัง้
(๑๖.๔) การตรวจสอบคาสั่งจะดูคาสั่งในรายการ “สั่ง ณ วันที่ ......” เป็นสาคัญ
(๑๖.๕) ดูฎีกาเดือน เม.ย./เดือน ต.ค. ประกอบกับคาสั่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
(๑๗) ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและจานวนผู้ได้ ๒
ขั้น
(๑๗.๑) การเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปถูกต้องทั้งในเรื่องวงเงินและจานวนผู้ได้ ๒ ขั้น
~ ๑๔ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ เม.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒2 มี.ค. 64

๑/๑/๑

๒ ครั้ง/ปี

๑2 พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2 พ.ค. 64

๑/๑/๑

และมีการจัดทาแบบรายงานการแสดงรายละเอียดดาการคานวณให้เห็นอย่างชัดเจน
(๑๗.๒) ตรวจสอบคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โยใช้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ๑ เม.ย.
และ ๑ ต.ค.
(๑๘) การลงเวลาปฏิบัตริ าชการ มีการดาเนินการดังนี้
(๑๘.๑) สมุดลงเวลาปฏิบตั ิราชการประจาปีที่ผ่านมาถูกจัดเก็บไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่
สูญหาย สมุดลงเวลามีตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.
(๑๘.๒) เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบตั ิราชการเป็นประจา และสรุปจานวน
ผู้มาสาย/ลา/ของราชการ
(๑๘.๓) เจ้าหน้าที่เสนอผลสรุปการปฏิบัตริ าชการของข้าราชการและลูกจ้างให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
(๑๘.๔) ปลัดเทศบาลหรือผู้ทไี่ ด้รบั มอบหมายได้ลงนามรับทราบ ผลการปฏิบัติราการ
ของข้าราชการและลูกจ้าง
(๑๘.๕) ผู้บริหารท้องถิ่นได้กาหนดจานวนการมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ด้วย
(๑๘.๖) ผู้บริหารท้องถิ่นได้กาหนดจานวนวันมาสายโดยมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะงาน
และสภาพท้องที่
(๑๘.๗) ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบเงื่อนไขการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
(๑๘.๑๐) ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนได้นาผลการมาสาย หรือการลามา
ประกอบการพิจารณา
(๑๙) การออกคาสั่งด้านการบริหารงานบุคคล มีการดาเนินการดังนี้
(๑๙.๑) มีประกาศกาหนดส่วนราชการและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
(๑๙.๒) ประกาศกาหนดส่วนราชการและอานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการนั้นระบุมติ
การประชุม ก.จังหวัดว่าเป็นการประชุมครั้งที่เท่าใดในคาสั่งอย่างชัดเจน
(๑๙.๓) มีคาสั่งมอบหมายหน้าทีก่ ารงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยจัดทาคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน
(๑๙.๔) คาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการปฏิบตั ิ
หน้าที่นั้นระบุเลขที่ตาแหน่งของข้าราชการแต่ละรายอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
~ ๑๕ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑2 พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๓ พ.ค. 64

๑/๑/๑

(๑๙.๕) คาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย
(๑๙.๖) ตรวจสอบคาสั่งผู้ปฏิบตั ิราชการแทนปลัด/ผอ. มีครบทุกส่วนราชการ
(๑๙.๗) ตรวจสอบคาสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนมีครบทุกส่วนราชการ
(๑๙.๘) การมอบอานาจในคาสั่งปฏิบัติราชการแทนให้ตรวจสอบว่าผู้รับมอบอานาจ
ได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่หรือสรุปผลการดาเนินการในรูปแบบการรายงานอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๑๙.๙) การมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดรับผิดชอบส่วนราชการใดได้
จัดทาหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปลัดเป็นผูล้ งนามมอบนั้นได้ระบุเลขที่
ตาแหน่งของรองปลัดไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
(๑๙.๑๐) ตรวจสอบการรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน มีคาสั่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อย่างเป็นปัจจุบัน (โดยสุม่ ตรวจสอบตัวบุคคลในคาสั่งกับในคาสั่งที่มีอยู่
จริง)
(๑๙.๑๑) ตรวจสอบคาสั่งรักษาราชการแทนผู้อานวยการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดคือให้ข้าราชการในสังกัดกองนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนหรือหากแต่งตั้ง
ข้าราชการต่างสังกัดกองตั้งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
(๑๙.๑๒) สุม่ ตรวจการออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่งานให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
(๒๐) ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบกับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒๐.๑) ตรวจสอบกับยอดแสดงรายการรายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเทียบ
กับประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๒๐.๒) ตรวจสอบรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน/เงินรางวัลประจาปี/ค่า
รักษาพยาบาล/เงินช่วยเหลือบุตร/ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน/บาเหน็จ
ลูกจ้างประจา/เงินสมบทกองทุนประกันสังคม/เงินสมทบกองทุนบาเหน็จข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น/และรายการอื่น ตามประกาศ กถ. ลง ๒๖ ก.ค. ๒๕๔๔
(๒๑) การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
(๒๑.๑) มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน (สานัก/
กอง/ฝ่าย) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนไปประชุม
~ ๑๖ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑๓ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๓ พ.ค. 64

๑/๑/๑

ชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยการประชุมดังกล่าวมีการชี้แจง
นโยบายและติดตามผลการดาเนินงาน
(๒๑.๒) ตรวจสอบเอกสารการประชุม รายงานการประชุม การประชุมถ่ายทอด
นโยบายอาจเป็นการประชุมโดยผูบ้ ริหาร หรือ ผู้อานวยการกอง ประชุมพนักงาน
ภายในส่วนราชการ
(๒๑.๓) ตรวจสอบว่ามีการดาเนินการทุกส่วนราชการ
(๒๒) การทางานของเทศบาล
(๒๒.๑) องค์กรมีวิธีการในการกาหนดปัจจัยทาให้มั่นใจว่าสถานที่ทางานมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
(๒๒.๒) ข้าราชการลูกจ้างมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน
(๒๒.๓) เทศบาลมีวิธีการในการกาหนดปัจจัยสาคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจในการทางาน
(๒๒.๔) ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานและบรรยากาศที่สนับสนุน
ให้ข้าราชการมีความสุขพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทางาน
(๒๒.๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมของที่ทางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก
สุขลักษณะ
(๒๒.๖) มีการจัดกลุ่มในการทางาน สร้างความร่วมมือร่วมใจในการทางาน
(๒๒.๗) กาหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ
(๒๓) การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
(๒๓.๑) เทศบาลมีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ ทั้งใน
ด้านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และแรงจูงใจของข้าราชการ
(๒๓.๒) ผู้บริหารนาผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการทางาน
(๒๓.๓) ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
(๒๔) การจัดสถานที่ทางาน
(๒๔.๑) มีการจัดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน การ
จัดเก็บวัสดุ/วัสดุเหลือใช้ พื้นที่สาหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้า
(๒๔.๒) สภาพของหน้าต่าง ประตู ทางเข้าอยู่ในสภาพดีและสะอาด
(๒๔.๓) อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามที่ต่างๆ อยู่ในสภาพดีและสะอาด
~ ๑๗ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑๓ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๘ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๘ พ.ค. 64

๑/๑/๑

(๒๔.๔) ตู้เก็บของหรือชั้นวางอยู่ในสภาพดีและสะอาดติดป้ายแสดงประเภทเอกสาร
หรือสิ่งที่จัดเก็บ
(๒๔.๕) ห้องน้าได้มาตรฐานสาธารณะ เช่น มีการระบายอากาศ แสงสว่างเพียงพอ ไม่
มีกลิ่น ไม่สกปรก
(๒๔.๖) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ สายไฟอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย
(๒๔.๗) วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ อยูใ่ นสภาพดี
(๒๔.๘) มีเครื่องดับเพลิงที่ไม่หมดอายุพร้อมใช้งานและติดตัวอยู่ในตาแหน่งที่สามารถ
นามาใช้ได้ทันที
(๒๔.๙) มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด
(๒๔.๑๐) มีตู้ยาชุดปฐมพยาบาล
(๒๕) การดาเนินการเพื่อการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร
(๒๕.๑) ตรวจสอบเอกสารจากเทศบัญญัติ หลักฐานการเบิกจ่าย รายละเอียด
โครงการ กิจกรรม รูปภาพ
(๒๖) การจัดทาทะเบียนข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่นของเทศบาล
(๒๖.๑) ตรวจสอบจากทะเบียนข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่น (หนังสือ สถ. ที่ มท
๐๘๐๑๘.๕/ว ๒๑๓๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕)
(๒๗) การจัดทาและรายงานบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
บาเหน็จบานาญ ซึ่งจะมีอายุ ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป
(๒๗.๑) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเกษียณ
(๒๘) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรเพื่อประกอบการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องต่างๆ
(๒๘.๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่ทาข้อตกลงไว้ และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโดยมีการประชุมพิจารณาและบันทึกความเห็นในแบบ
ประเมิน
(๒๘.๒) ตรวจสอบแบบประเมินผลการประเมิน และรายงานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
(๒๘.๓) ตรวจสอบว่าได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้บุคลากรใน
สังกัดทราบ
(๒๙) การประเมินผลการฝึกอบรม
~ ๑๘ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๔ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๔ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๔ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒7 พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒7 พ.ค. 64

๑/๑/๑

(๒๙.๑) มีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโดยมีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมโดยประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม ตลอดจนติดตามผลที่
เกิดขึ้นภายหลังการฝึกอบรมแล้วรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
(๒๙.๒) ตรวจสอบโครงการฝึกอบรมทุกโครงการ และต้องมีการดาเนินการภายใต้
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดอย่างครบถ้วน
(๒๙.๓) ผลการประเมินต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
(๒๙.๔) หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมจะต้องมีการประเมินก่อนและหลังการอบรมโดย
หน่วยที่จัดอบรมต้องแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นทราบผลการอบรม
(๓๐) การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๓๐.๑) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบ
(๓๐.๒) มีการถ่ายถอดความรูเ้ กี่ยวกับปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นภายใน
องค์กร เช่น สรุปข้อมูลข่าวสาร จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
(๓๐.๓) มีการศึกษาวิจยั ระบบการบริหารงานขององค์กรเพื่อรับทราบปัญหาหรือเพื่อ
พัฒนาการบริหารงาน
(๓๐.๔) มีการจัดทาโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร
และสร้างแรงจูใจให้ข้าราชการทางานได้ตามระเบียบ
(๓๐.๕) มีการสรุปผลการประเมินผลการดาเนินการตามโครงการเรียนรู้โดยระบุ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ขององค์กร
(๓๐.๖) มีการเตรียมการพนักงานเพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือปรับ
โครงสร้างงาน สภาพแวดล้อมการทางาน
(๓๐.๗) ตรวจสอบเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ และบันทึกแจ้งเวียน
(๓๐.๘) การประชุมอย่างเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม
ที่ดาเนินการต่างๆ การตั้งงบประมาณ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม อื่นๆ
(๓๑) การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
(๓๑.๑) จาแนกความรูจ้ าเป็นต่อการผลักดันความสาเร็จในงานทั้งที่เป็นงานประจา
หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร
(๓๑.๒) จัดทาแผนจัดการความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดและผูร้ ับผิดชอบ
(๓๑.๓) มีการประชุมส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์หรือจัดทาเป็นแผนงาน
~ ๑๙ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒7 พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒7 พ.ค. 64

๑/๑/๑

(๓๑.๔) ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด
(๓๑.๕) สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
(๓๑.๖) นาผลสรุปเสนอผู้บริหาร
(๓๑.๗) ดาเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงานเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผน
จัดการความรู้
(๓๑.๘) ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ และรับฟัง ความคิดเห็นของข้าราชการ
พนักงานจ้าง
สานัก
ปลัดเทศบาล

๑.๓ งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ
(๑) การประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาล
(๑.๑) ตรวจสอบจากเอกสารบันทึกรายงานการประชาสัมพันธ์
(๑.๒) ตรวจสอบการเสียงประชาสัมพันธ์
(๑.๓) ตรวจสอบจัดหมายข่าวของเทศบาล เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์
(๑.๔) ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตรวจสอบเนื้อหาทีล่ งในรายงาน
(๑.๖) การเป็นพิธีกรในพิธีการ/โครงการต่างๆ ตรวจสอบจากคาสัง่ แต่งตั้ง ภาพถ่าย

สานัก
ปลัดเทศบาล

๑.๔ งานแผนและงบประมาณ
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(๑.๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น คาสั่งผู้ว่า กรณีมีการขยายเวลาการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(๑.๒) ประกาศของเทศบาล เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ –
๒๕๖๑)
(๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(๒.๑) มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อจัดทาประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่
(๒.๒) มีกระบวนการ และวิธีการกาหนดวิสัยทัศน์ของ อปท. ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
(๒.๓) โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
~ ๒๐ ~

๑ ครั้ง/ปี

7 มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑ ต.ค. 63

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑ ต.ค. 63

๑/๑/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

(๒.๔) โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) นามาจาก
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน (ยกเว้นโครงการจาเป็นเร่งด่วน
เช่น สาธารณภัย ข้อสั่งการตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด)
(๒.๕) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑) คาสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทาประชาคมในพื้นที่
๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.o๑)
๔) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน/ทุกโครงการมา
จากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชนยกเว้นโครงการจาเป็นเร่งด่วน
เช่น สาธารณภัย ข้อสั่งการตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด
- (๓) การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ
บูรณาการ
(๓.๑) มีประกาศ ปฏิทิน หนังสือทาการประชาคม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบ/แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เทศบาล/อบต. เป็นองค์กรอานวยการสนับสนุนการ จัดทา/ทบทวน
(๓.๒) ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อบจ. อานวยการพัฒนาทักษะ
ความรูผ้ ู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น
(๓.๓) เทศบาลเป็นองค์กรอานวยการสนับสนุนการจัดทา ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
ระดับเทศบาล/อบต. หรือ อบจ. อานวยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน
ระดับจังหวัด
(๓.๔) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๑) ประกาศ/ปฏิทิน/หนังสือแจ้งการทาประชาคมแผนชุมชน/การจัดประชุมเครือข่าย
ภาคประชาชนที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ คาสั่งคณะกรรมการที่มีหน้าที่
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
๒) เอกสาร ภาพถ่าย รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่แสดงให้
เห็นว่าเทศบาล ดาเนินการสนับสนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บา้ น/ชุมชน หรือ อบจ.
พัฒนาทักษะ ความรู้ในการมีส่วนร่วมผู้นาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น
๓) เอกสาร ภาพถ่าย รายงานการประชุมประชาคมระดับเทศบาล ที่แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลดาเนินการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแผนชุมชนระดับเทศบาล หรือ อบจ.
~ ๒๑ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒ ต.ค. 63

๑/๑/๑

สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนระดับจังหวัด
(๔) เทศบาลได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
(๔.๑) มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน
(๔.๒) มีการนาปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น
และแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญ
(๔.๓) มีโครงการพัฒนาจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
(๔.๔) โครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารให้นาบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัต/ิ เทศ
บัญญัติ งบประมาณประจาปี
(๔.๕) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑) สาเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่อย่าง
หลากหลายและทั่วถึง
๒) สาเนารายงานการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้านในการรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนหรือสาเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทา
แผนชุมชน/หมู่บ้าน
๓) สาเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตาบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่มีการนาปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุม ประชาคม
ท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญ
๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) มีโครงการพัฒนาทีเ่ ป็นข้อเสนอของ
ประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชนระดับเทศบาลปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๕) ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีมโี ครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
(๕.๑) เทศบาลมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดและมีการวางแนวทางการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแปลงสู่
แผนพัฒนาสามปี
~ ๒๒ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒ ต.ค. 63

๑/๑/๑

(๕.๒) โครงการพัฒนาของเทศบาลในแผนพัฒนาสามปีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล
(๕.๓) ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล มีการกาหนด
ตัวชี้วัดไว้และวางแนวทางในการวัดผลการดาเนินการจริง
(๕.๔) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑) เอกสารประกอบกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาตามระเบียบ มท. ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ มท. ได้แก่ สาเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลพืน้ ฐาน และข้อมูลอื่นๆ ปัญหาและความต้องการ ของ
ประชาชน รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
๒) เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของเทศบาลสอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่กาหนด และตรงตามแนวทางและค่าเป้าหมายในการพัฒนา รูปเล่มของ
แผนพัฒนาสามปี
๓) มีการกาหนด kpi ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและประเมินผล สาเนารายงานผล
การติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า เทศบาลมีการประเมินแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
(๖) เทศบาลนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) มา
ด าเนิ น การตามแผนฯ โดยใช้ เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ เงิ น นอก
งบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕64)
(๖.๑) ตรวจสอบเอกสารจานวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และนามา
เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
โครงการพัฒนาที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐตลอดจนเงินงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจานวนโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี
๒๕63
(๖.๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หรือ
เอกชน
(๗) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
~ ๒๓ ~

๑ ครั้ง/ปี

5 ต.ค. ๖3

๑/๑/๑

๒ ครั้ง/ปี

๗ เม.ย. 64

๑/๑/๑

(๗.๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินตามแผน
ติดตามฯ และบักทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วนเสนอ
ต่อผู้บริหาร อปท. แล้วผูบ้ ริหาร อปท. รายงานผลให้สภา อปท. คณะกรรมการ
ท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ
(๗.๒) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑) คาสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วน
๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
๓) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔) การประกาศผลการติดตามและประเมินผล
๕) หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan
(๘) การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)
(๘.๑) มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างชัดเจน
(๘.๒) มีการสารวจข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า) ครบทุกชุมชน/หมูบ่ ้าน
(๘.๓) จัดทาประชาคมทุกภาคส่วนเพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน
(๘.๔) บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่กาหนดครบถ้วน
(๘.๕) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) คาสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมาย
๒) แบบสารวจ/ฐานข้อมูล
๓) หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
๔) ภาพถ่ายกิจกรรมที่เทศบาลจัดหรือดาเนินการ
(๙) งานศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๙.๑) จัดทาบัญชีกับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ และดาเนินการแก้ไขปัญหา หรือ
แจ้งผลความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน
(๙.๒) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) มีการมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
๒) คาสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๓) ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
~ ๒๔ ~

๑ ครั้ง/ปี

9 เม.ย. 64

๑/๑/๑

๓ ครั้ง/ปี

9 เม.ย. 64

๑/๑/๑

๔) หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน
ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๑๐) การจัดทาแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
(๑๐.๑) ตรวจสอบเอกสารแผนผังและโครงสร้างในแผนอัตรากาลัง
(๑๑) การติดตั้งอินเตอร์เน็ต และ wi-fi
(๑๑.๑) ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์ และ wifi
(๑๑.๒) ตรวจสอบีกาเบิกจ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ตฯ
(๑๒) การจัดทาเว็บไซต์ของเทศบาล
(๑๒.๑) ตรวจสอบเว็บไซต์ของเทศบาล
(๑๒.๓) ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลที่ลงเว็บไซต์
(๑๒.๔) ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายค่าเว็บไซต์
(๑๓) การจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๓.๑) มีการจัดทาข้อตกลงครบทุกส่วนราชการในสังกัด อปท. และมีการปฏิบัตติ าม
ข้อตกลง
(๑๓.๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการดาเนินงานของส่วน
ราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่โดยอาจนาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
(๑๔) มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ อปท. และเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ อปท. ซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
(๑๔.๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
(๑๔.๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการให้ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ
๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
๒) คุณภาพของบริการ
๓) ความคุ้มค่าของภารกิจ
๔) ความพึงพอใจของประชน
~ ๒๕ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑1 พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๑ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๒ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑6 ต.ค. 63

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๙ พ.ค. 64

๑/๑/๑

(๑๔.๓) ประชุมสรุปผลการประเมิน
(๑๔.๔) เสนอผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๑๔.๕) ตรวจสอบหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
๑) คาสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาค
ประชาชน ภาคเอกชน จานวน ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือ ที่ มท. ๐๘๙๒.๔/ว
๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘)
๒) รายงานการประชุม
๓) รายงานผลการประเมินผลและเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ
๔) ผู้บริหารพิจารณาราผลการประเมินและสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
๕) การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการเทศบาลสามารถนาผลการประเมินฯ ของปีที่
ผ่านมาให้คณะกรรมการประเมิลผลวิเคราะห์โดยไม่จาเป็นต้องสร้างเครื่องมือประเมิน
ใหม่
(๑๕) การส่งสาเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4
(๑๕.๑) ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณตามกาหนดเวลา
(ก่อนวันที่ ๑๕ ส.ค.) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นทราบและ
ประธานสภาท้องถิ่นได้แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ (กรณีเทศบาล)
(๑๕.๒) ประธานสภาท้องถิ่นได้สง่ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณให้กับสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
(๑๕.๓) มีการจัดทา/เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการต่างๆ ตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณไว้ให้ที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้
(๑๕.๔) การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สามารถใช้ทันในวันที่ ๑
ตุลาคม และส่งสาเนาประกาศให้ผู้กากับดูแล และจัดทารายงานข้อมูลเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดงบประมาณ
(๑๕.๕) ตรวจหลักฐาน เอกสาร เช่น
๑) ภาพถ่าย หนังสือแจ้งเวียนของเทศบาล รายงาน หรือหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่
~ ๒๖ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ ต.ค. 63

๑/๑/๑

เกี่ยวข้อง
๒) การตั้งงบประมายรายจ่าย งบเพื่อการพัฒนาที่มิใช่รายจ่ายประจา
ตรวจสอบหลักฐานจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๓) การจัดทางบประมาณรายจ่าประจาปี ด้วยระบบ e-laas
ตรวจสอบจากระบบ e-lass
(๑๖) การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม One stop service
(๑๖.๑) ตรวจสอบหลักฐานจากคาสั่งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม
(๑๖.๒) ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
(๑๗) การดาเนินการของข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบหลักฐาน ดังนี้
(๑๗.๑) คาสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
(๑๗.๒) จัดสถานที่พร้อมป้ายให้ชดั เจน
(๑๗.๓) เอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดไว้ครบตามรายการที่กาหนด ดังนี้
๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓) แผนการดาเนินงาน
๔) รายงานการประชุมสภาทุกครัง้
๕) แผนการจัดหาพัสดุ
๖) ประกาศสอบราคา, ประกวดราคาสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทุกโครงการ
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๘) แผนอัตรากาลังพนักงาน ๓ ปี/พนักงานจ้าง ๔ ปี
๙) ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
๑๐) งบแสดงฐานะทางการเงิน
๑๑) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๑๒) รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช/ป.ป.ท/สภ
๑๓) รายงานประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
๑๔) รายงานติดตามและประเมินผลแผน
๑๕) กฎหมายต่างๆ
๑๖) ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
(๑๗.๔) หลักฐานการอนุมัติโครงการและภาพถ่าย
~ ๒๗ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๔ พ.ค. 64

๑/๑/๑

สานัก
ปลัดเทศบาล

(๑๗.๕) หลักฐานการจัดอบรมให้ความรู้
(๑๗.๖) หลักฐานการเก็บสถิติผมู้ ารับบริการฯ และรายงานสรุปผล
หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน
(๑๗.๗) สถิตผิ ู้มารับบริการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
(๑๗.๘) ช่องทางประจาสาหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท.
ตรวจสอบหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมข้อมูลเผยแพร่ (เอกสารหรือ
ภาพถ่าย)
๑) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท.ตามหมู่บา้ น/ชุมชน
๒) จัดส่งหนังสือพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ
๓) เผยแพร่รายงานประจาปีซึ่งแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดาเนินงานประจาปี
๔) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง
๕) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง
๖) การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ
๗) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑.๕ งานสวัสดิการสังคม
(๑) การให้คาแนะนาในการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
(๑.๑) ตรวจสอบจากภาพถ่าย รายชื่อผู้มาขอคาแนะนา
(๒) การรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒.๑) ตรวจสอบประกาศรับลงทะเบียน บัญชีรายชื่อผู้มารับลงทะเบียน
(๓) การจ่ายเงินสังเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
(๓.๑) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ย จากทะเบียนรายชื่อกับฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพ
(๓.๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล
(๓.๓) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ดาเนินการภายในวันที่ ๑๐
(๓.๔) ตรวจสอบจากฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภาพถ่ายการจ่ายเบี้ยยังชีพ รายมือ
ชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ
(๔) มีการบริหารเชิงรุกเพื่อลดขัน้ ตอน
~ ๒๘ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๕ พ.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒7 พ.ค. 64

๑/๑/๑

๒ ครั้ง/ปี

๒7 ต.ค. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๗ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

(๔.๑) มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่หรือในช่วงนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ เช่นการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่
(๕) การดาเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่
(๕.๑) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) แผนงาน/โครงการกิจกรรมของเทศบาล
๒) ภาพถ่ายกิจกรรม
๓) กิจกรรมที่เทศบาลจัดหรือสนับสนุนการจัด
๔) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๖) การดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ย
ความพิการ
(๖.๑) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) ฐานข้อมูลคนพิการ
๒) เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน แผ่นพับ หอกระจายข่าย เว็บไซต์
๓) แผนงาน/โครงการ
๔) ภาพถ่ายกิจกรรม
๕) สาเนาโครงการ
๖) ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
(๗) การดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
(๗.๑) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) ข้อมูลผูด้ ้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓) แผนงาน/โครงการ
๔) ภาพถ่ายกิจกรรม
๕) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
๖) หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
(๘) การดาเนินงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
(๔.๑) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
~ ๒๙ ~

๑ ครั้ง/ปี

๘ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

9 มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑4 มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑๔ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

สานัก
ปลัดเทศบาล

๒) แผนงาน/โครงการ
๓) ภาพถ่ายกิจกรรม
๔) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
๕) หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
(๙) การดาเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย
๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒) แผนงาน/โครงการ
๓) ภาพถ่ายกิจกรรม
๔) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
๕) หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) การสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค
(๑.๑) ตรวจสอบจากใบคาร้องขอใช้น้าในการอุปโภค-บริโภค คาสั่งเดินทางไปไป
ราชการ
(๒) การช่วยเหลือสาธารณภัย
(๑.๒) ตรวจสอบจากใบคาร้องขอใช้น้าในการอุปโภค-บริโภค คาสั่งเดินทางไป
ราชการ หรือใบรายงานการเกิดสาธารณะภัย
(๓) การจัดทาและดาเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล
(๓.๑) มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยโดยมีหลักฐานข้อมูลพื้นที่เสีย่ งภัย
ภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ้าในพืน้ ที่
(๓.๒) มีการจัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยของเทศบาล ตามประเภท (ภัย)
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่
(๓.๓) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยว่าสามารถงานได้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน
และเพียงพอสาหรับการจัดการภัย
(๓.๔) มีการซักซ้อมและดาเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓.๕) มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
(๓.๖) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) แผนงาน/โครงการ ในการจัดทาแผนฯ
~ ๓๐ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑๕ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑6 มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑6 มิ.ย. 64

๑/๑/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

๒) ฐานข้อมูลพื้นที่เสีย่ งภัย ภัยทีเ่ คยเกิดขึ้น และภัยที่เกิดซ้าในพื้นที่
๓) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
๔) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดาเนินการตามแผนฯ
๕) ภาพถ่าย
๖) ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
(๔) การดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัย
(๔.๑) แผนงาน/โครงการ
(๔.๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๔.๓) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
(๔.๔) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๔.๖) ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
(๔.๗) ฎีกาการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๔.๘) สรุปผลการดาเนินการดาเนินโครงการ
(๕) การดาเนินการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่
เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(๕.๑) แผนงาน/โครงการ
(๕.๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๕.๓) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
(๕.๔) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๕.๖) ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
(๕.๗) ฎีกาการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๕.๘) สรุปผลการดาเนินการดาเนินโครงการ
(๖) การดาเนินการการป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน
(๖.๑) แผนงาน/โครงการ
(๖.๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๖.๓) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
(๖.๔) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๖.๖) ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
(๖.๗) ฎีกาการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
~ ๓๑ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

สานัก
ปลัดเทศบาล

(๖.๘) สรุปผลการดาเนินการดาเนินโครงการ
(๗) การดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
(๗.๑) แผนงาน/โครงการ
(๗.๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๗.๓) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
(๗.๔) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๗.๖) ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
(๗.๗) ฎีกาการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๗.๘) สรุปผลการดาเนินการดาเนินโครงการ
(๘) การจัดทาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ
(๘.๑) แผนงาน/โครงการ
(๘.๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๘.๓) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
(๘.๔) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๘.๖) ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
(๘.๗) ฎีกาการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๘.๘) สรุปผลการดาเนินการดาเนินโครงการ
๑.๗ งานกิจการสภา
(๑) ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๑.๑) มีข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล รูปภาพ ประวัติทวั่ ไป ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ ประวัติ
ครอบครัว ข้อมูลการศึกษา และอาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง
(๑.๒) ตรวจสอบหลักฐานจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรงที่เว็บไซต์
(http://ele.dla.go.th ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
(๒) ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มาร่วมประชุมสภา
สมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง (ยกเว้นญัตติที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรง ไม่
เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร)
(๒.๑) ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ ทุกสมัยและทุกครั้ง
(๓) การอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับ
~ ๓๒ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๑ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๒ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๒ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

กฎหมายและระเบียบทีส่ าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
มีการดาเนินการดังนี้
(๓.๑) มีสถานที่ทางานของสภาท้องถิ่น สถานที่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
(๓.๒) มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพียงพอสาหรับการดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
(๓.๓) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการของสภาท้องถิ่น
(๓.๔) มีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สาคัญครบถ้วน ดังนี้
๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
๒) พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒
๓) ระเบียบมท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๔) ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๕) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖) ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(๓.๕) ตรวจสอบเอกสาร สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
และบุคลากรว่ามีความพร้อมที่จะอานวยความสะดวกแก่การปฏิบัตขิ องสภาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
(๓.๖) ตรวจสอบเอกสารที่จดั ไว้และสถานที่ประชุม
(๔) การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๔.๑) ตรวจสอบจากเอกสารการเข้ารับการพัฒนาความรูเ้ พิ่มเติมทีเ่ ทศบาลเป็นผู้จดั
อาเภอหรือจังหวัดเป็นผู้จดั หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้จัดที่พัฒนาความรู้ของสมาชิกใน
อันที่จะนามาใช้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของตน เช่น การฝึกอบรมที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ อปท. บทบาทอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น การ
จัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นต้น
~ ๓๓ ~
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(๕) การกาหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัด
ประชุมสภาในสมัยสามัญครั้งแรก/แต่ละสมัย
(๕.๑) สภาท้องถิ่นมีการกาหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสามัญตามที่กฎหมายจัดตั้ง
กาหนดได้ถูกต้อง
(๕.๒) ประธานสภาท้องถิ่นได้เรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕.๓) ประธานสภาท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการนัดประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใน
ครั้งแรกของแต่ละสมัยประชุมของสมัยสามัญ
(๕.๔) มีการประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบด้วยวิธีอื่นๆ เช่น
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(๖) การส่งสาเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4
(๖.๑) ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณตามกาหนดเวลา
(ก่อนวันที่ ๑๕ ส.ค.) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถเสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่
กาหนด ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นทราบและ
ประธานสภาท้องถิ่นได้แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ (กรณีเทศบาล)
(๖.๒) ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
(๖.๓) มีการจัดทา/เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการต่างๆ ตามร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณไว้ให้ที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้
(๗) การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(๗.๑) มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๓ ถึง ๗ คน
(๗.๒) มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน คือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกคนถัดไป จนครบจานวนที่สภาท้องถิ่นได้มีมติกาหนดไว้
(๗.๓) เลขานุการเป็นผู้นัดและเปิดประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
(๗.๔) คณะกรรมการแปรญัตติตอ้ งเป็นคณะกรรมาการสามัญ คัดเลือกจากสมาชิก
สภาท้องถิ่นเท่านั้น
~ ๓๔ ~
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(๘) การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
(๘.๑) สภาท้องถิ่นได้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้น
(๘.๒) คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัตหิ น้าที่รับคาแปรญัตติภายในเวลาที่สภา
ท้องถิ่นกาหนด
(๘.๓) คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่ยื่นคาแปรญัตติ (ถ้ามี) มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติและหนังสือแจ้งดังกล่าว
ต้องไม่น้อยกว่ายีส่ ิบสี่ชั่วโมงก่อนเวลาที่มีการนัดประชุม
(๘.๔) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริหารท้องถิ่นได้มาชี้แจงต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย
(๙) การจัดทารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๙.๑) คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการจัดทารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตาม
ข้อ ๕๐
(๙.๒) ได้จัดส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น
(๙.๓) ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่น้อยว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณาวาระทีส่ อง
(๙.๔) ในกรณีที่คณะกรมการแปรญัตติได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ ได้มีการปรับปรุงร่างเทศบัญญัตติ ามที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เพิ่มเติม ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นด้วย
(๑๐) สภาท้องถิ่นได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ดังนี้
(๑๐.๑) ได้บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตรงตามทีส่ ภาท้องถิ่นได้ประชุมกัน
(๑๐.๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทาการตรวจรายงานการประชุม
และลงลายมือชื่อไว้แล้ว
~ ๓๕ ~
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(๑๐.๓) ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่รับรองแล้ว
(๑๐.๔) ได้ตดิ ประกาศรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิ่นรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาล
(๑๐.๕) ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งในปี ๒๕๖3
(๑๑) มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้งครบ
ตามจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทัง้ หมด
(๑๑.๑) ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ ทุกสมัยและทุกครั้ง
(๑๒) การมอบอานาจการตัดสินใจ
(๑๒.๑) มีการมอบอานาจในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอานาจของ
ผู้บริหารและเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทางมากกว่า ๑ เรื่อง
(๑๒.๒) ตรวจสอบหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่
๑) หนังสือหรือคาสั่งมอบอานาจ พร้อมบัญชีการมอบอานาจแนบท้าย (ไม่ใช่คาสั่ง
รักษาราชการแทน)
๒) การมอบอานาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอานาจของ
ผู้บริหารเทศบาล
๓) สาหรับการมอบอานาจของผูบ้ ริหารเทศบาล ให้ปลัด/รองปลัด ต้องจัดทาเป็น
คาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๑๓) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
(๑๓.๑) แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(๑๓.๒) แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(๑๓.๓) แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑๓.๔) แบบ ปค.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้
ตรวจสอบภายใน
(๑๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการจัดทาแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๔.๑) มีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหาร
~ ๓๖ ~
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(๑๔.๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) แผน/นโยบายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตาม
หลักธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
๓) รูปภาพการดาเนินงาน
๔) หลักฐานการรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหาร
(๑๕) กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพื่อความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล
(๑๕.๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) กิจกรรม/โครงการในการส่งเสริม/ปลูกจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
๒) รูปกิจกรรม/โครงการ
(๑๖) ช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
การให้ความสาคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑๖.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การ
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
(๑๖.๒) ตรวจสอบจากหลักฐาน เอกสาร เช่น
๑) หลักฐานช่องทางและเนื้อหาในการประสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
๒) ช่องทางในการสื่อสาร หมายถึง ช่องทางในการสื่อสาร หมายถึง ช่องทางในการ
สื่อสารต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ รายงานโทรศัพท์ วิทยุ หอกระจายข่าว ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ (Social Media) วารสาร ฯลฯ
(๑๗) กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
(๑๗.๑) มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(๑๗.๒) ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ภาพถ่ายการ
ดาเนินการ
~ ๓๗ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๘ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๘ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๒๘ มิ.ย. 64

๑/๑/๑

(๑๘) การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑๘.๑) มีการจัดทาและเผยแพร่คู่มือสาหรับประชาชนฯ ครบถ้วนทุกกระบวนงาน
การใช้บริการ
(๑๘.๒) มีการตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือสาหรับประชาชนฯ และรายงาน
ผู้บริหารทราบ
(๑๘.๓) ตรงสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น
๑) คู่มือสาหรับประชาชนฯ ที่เทศบาลจัดทาขึ้น โดยจะต้องครอบคลุมงานบริการของ
เทศบาลที่เป็นงานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต”
๒) การเผยแพร่หมายถึงการเผยแพร่เป็นรูปแบบเอกสารที่ติดประกาศที่สานักงาน
หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล
๓) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดระบบหรือมาตรการเพื่อป้องกัน
หรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามคูม่ ือสาหรับประชาชนฯ

~ ๓๘ ~

๑ ครั้ง/ปี

๒๘ มิ.ย. 63

๑/๑/๑

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กองคลัง
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง
๑.๑ งานการเงินและบัญชี
(๑) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินรวมทั้ง
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
(๑.๑) รายงานสถานการณ์เงินประจาวัน ใบนาส่งเงิน/ใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงิน
(๑.๒) หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร
(๑.๓) ใบเสร็จรับเงิน
(๑.๔) ทะเบียนทุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
(๑.๕) บัญชีเงินสุดรับ บัญชีเงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายรับ ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา ทะเบียนคุมเงิน
ยืมเงินงบประมาณ
(๑.๖) งบแสดงฐานะการเงินพร้อมหนังสือนาส่ง สตง. และผู้กากับดูแล
(๑.๗) งบการเงิน ณ วันสินปี พร้อมหนังสือนาส่งผู้กากับดูแล
(๑.๘) รายงานการจัดทาเช็ค ต้นขั้วเช็ค
(๑.๙) ฎีกาเบิกเงินและสมุดคุมฎีกา
(๒) แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของเทศบาล
(๒.๑) รายงาน รับ - จ่ายเงินรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน
(๒.๒) งบแสดงฐานะการเงิน เอกสารประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จานวน
คน/วัน

๒ ครั้ง/ปี

๑9-๒3 เม.ย.64
6-10 ก.ย.64

2/๕/2

๒ ครั้ง/ปี

๑9-๒3 เม.ย. 64
6-10 ก.ย.64

2/๕/2

~ ๓๙ ~

ผู้รับผิดชอบ
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ
นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

(๒.๓) งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
(๒.๔) งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
(๒.๕) งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสารอง
เงินสะสม
(๒.๖) งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสารองเงิน
สะสมและเงินกู้
(๓) คาสั่งต่างๆ ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ
(๓.๑) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ ๒๒ ข้อ
๒๓ ข้อ ๒๔
(๓.๒) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการรับ-ส่งเงิน ตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖
(๓.๓) คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจาวัน ตามระเบียบ
เบิกจ่าย ข้อ ๑๒
(๔) การจัดทารายงานการเงินประจาเดือน
(๔.๑) การรายงานสถิติการคลังท้องถิ่นประจาปีงบประมาณภายในระยะเวลาที่
กาหนดสิ้นปีงบประมาณ (๓๑ ต.ค.)
(๔.๒) ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปีที่ เทศบาลได้รายงานข้อมูลสถิตกิ ารคลัง
ปีงบประมาณ ผ่านระบบข้อมูลกลาง (info) ซึ่งต้องรายงานให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ ต.ค. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๐๗๗ ลว. ๒๒ ต.ค.
๒๕๕๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60
(๕) การบริหารจัดการในเรื่องเบิกจ่ายเงิน ๔ ประเภท (ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
(๕.๑) ตรวจสอบจากรายจ่ายตามรายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจาเดือนเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อ
๑๘
(๖) การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี กรณี ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปี

๑ ครั้ง/ปี

๑4 ต.ค. 63

๑/๑/๑

๒ ครั้ง/ปี

๑9-๒3 เม.ย. 64
6-10 ก.ย. 64

๑/๕/2

๒ ครั้ง/ปี

๑9-๒3 เม.ย. 64
6-10 ก.ย. 64

๑/๕/2

๑ ครั้ง/ปี

6-10 ก.ย. 64

๑/๕/๑

~ ๔๐ ~

(๖.๑) ตรวจสอบจาก
๑) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๒) บันทึกอนุมัติให้กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี การบันทึกบัญชีเป็น
ปัจจุบันและจัดทารายงานการเงินประจาเดือนเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้ในเดือน
ถัดไป
(๗) การดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
(๗.๑) ตรวจสอบจากทะเบียนที่บนั ทึกบัญชีในระบบ e-lass
(๘) การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ e-laas
(๘.๑) ตรวจสอบจากรายงานการโอนของระบบ e-laas
(๙) การบันทึกข้อมูลบุคลากรของ เทศบาลทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาให้
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากรและข้อมูลการา
รับเงิน
(๙.๑) ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบ e-laas

๑ ครั้ง/ปี

6-10 ก.ย. 64

๑/๕/๑

๑ ครั้ง/ปี

6-10 ก.ย. 64

๑/๕/๑

๑ ครั้ง/ปี

5-9 ต.ค.63

๑/๕/๑

~ ๔๑ ~

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(๑) ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่น
(๑.๑) ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจเอกสาร
ภ.ด.ส 3 ภ.ด.ส. 7
(๑.๒) ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตรวจเอกสาร ภ.ป.๑ ภ.ป.๓ ภ.ป.
๗)
(๑.3) ใบเสร็จต่างๆ การนาส่งเงินจัดเก็บ ทะเบียนคุมลูกหนีภ้ าษีทุกประเภท
ยอดลูกหนีภ้ าษีค้างชาระ
(๒) การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
(๒.๑) ตรวจสอบจากการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจาย
ข่าว/เสียงตามสาย หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และจดหมายแจ้งผู้เสียภาษี
โดยตรง เป็นต้น
(๓) ตรวจสอบเทศบัญญัติและจัดเก็บ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังนี้
(๓.๑) การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(๓.๒) การกาจัดขยะมูลฝอย
(๓.๔) การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๓.๕) สถานที่จาหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
(๓.๖) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
(๓.๗) การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(๔) ตรวจสอบจากเทศบัญญัติ เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) การจัดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
(๕.๑) ตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)
(๕.๒) ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
~ ๔๒ ~

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จานวน
คน/วัน

๑ ครั้ง/ปี

5-9 ก.ค. 64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

5-9 ก.ค. 64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

5-9 ก.ค. 64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

5-9 ก.ค. 64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

5-9 ก.ค. 64

๑/๓/๑

ผู้รับผิดชอบ
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ
นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

(๕.๓) การออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ขอตรวจเอกสาร คัดสาเนาและรับรอง
(๖) การจัดทาแผนที่แม่บท ตรวจสอบเอกสารดังนี้
(๖.๑) ถ่ายระวางที่ดิน (พิมพ์ข่าว)
(๖.๒) สแกนระวางที่ดิน (เป็นไฟล์ภาพ)
แบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑)
ข้อมูลภาคสนาม (ผ.ท. ๑ ผ.ท.๒ ผ.ท. ๓)
(๗) การจัดทาแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน ตรวจสอบเอกสารดังนี้
(๗.๑) การแบ่งเขต (Zone) ในระวางที่ดิน
(๗.๒) บ่างเขตย่อย (block)
(๗.๓) จัดทารูปแปลงที่ดิน
(๗.๔) ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.๕)
ไปใช่เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี
(๗.๕) ตรวจสอบว่า ภ.ด.ส.3, ภ.ด.ส. 7 และภป. ๑ มีการประทับตราข้อความว่าได้
ตรวจสอบกันหรือไม่
(๗.๖) ตรวจสอบว่า ผ.ท. ๕ ของผู้อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีว่าได้มีการบันทึกข้อมูล
การชาระภาษี และชาระภาษี) และได้มีการติดสลิปสีเขียวหรือไม่
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. ๔) เป็นปัจจุบัน
(๗.๗) ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายงานปรับปรุงข้อมูล (ผ.ท.๑๓) จากผู้ที่
รับผิดชอบจากหน่วยงานคลังและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับทราบ
(๗.๘) ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ว่ามีการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ
ผ.ท. ๑๓
(๘) การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน
(๘.๑) ตรวจสอบจากแบบบัญชีแสดงรายงานปรับปรุงข้อมูล (ผ.ท.๑๓) จากผู้ที่
รับผิดชอบจากหน่วยงานคลังและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับทราบ
(๘.๒) ตรวจสอบจากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.๔) ว่ามีการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ
ผ.ท. ๑๓
(๘.๓) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบนาส่ง และทะเบียนรายรับ(โดย
การทดสอบ) เพื่อพิสูจน์การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่
รวมทั้ง ทดสอบการรวมเลข การนาส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการ
~ ๔๓ ~

๑ ครั้ง/ปี

12-16 ก.ค. 64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

12-16 ก.ค. 64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

12-16 ก.ค. 64

๑/๒/๑

กองคลัง

มาตรฐาน ๑, ๓ เพื่อผ่านไปบัญชีแยกประเภท ที่เกี่ยวข้อง
(๙) การบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย
ในระบบ e-laas
(๙.๑) ตรวจสอบรายงานจากระบบe-laas
๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน
(๑) ตรวจสอบเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล
(๑.๑) ตรวจสอบเอกสารทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีรับ-จ่ายวัสดุ และรายงาน
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
(๒) การใช้และการรักษารถส่วนกลาง
(๒.๑) ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วยนกลาง รายการเบิกจ่ายน้ามัน ฎีกาเบิกจ่าย
น้ามัน ใบขออนุญาตใช้รถ
(๓) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
(๓.๑) ตรวจคาสั่งแต่งตั้ง
(๔) รายละเอียดหลักประกันสัญญา
(๔.๑) ตรวจสอบรายลเอียดในเอกสารหลักประกันสัญญา
(๕) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(๕.๑) ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
(๕.๒) ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ความสัมพันธ์กับงบประมาณ
(๖) การบริหารพัสดุดาเนินการดังนี้
(๖.๑) จัดทารายงานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
(๖.๒) ส่งประกาศเอกสารสอบ/ประกวดราคา
(๖.๓) ทาป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
(๖.๔) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
(๖.๕) มีประกาศวันเวลาสถานที่ การตรวจรับงานจ้าง
(๗) การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์
(๗.๑) ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น รายงานขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้าง คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส่งประเภทสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง
สุ่มตรวจโครงการ
(๘) การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบลงทุนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
~ ๔๔ ~

๑ ครั้ง/ปี

12-16 ก.ค. 64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6 ก.ค. 64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6 ก.ค.64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6ก.ค.64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6 ก.ค.64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6 ก.ค.64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6 ก.ค.64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑2-๑6 ก.ค.64

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑3-๑4 ก.ค.64

๑/๒/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

ระยะเวลาที่ตามกฎหมายกาหนด ตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี)
(๘.๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ
คตง. เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๕
(๘.๒) ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๙) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
งบครุภัณฑ์ ที่มีงบประมาณสูงสุด
(๙.๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ที่มีงบประมาณ
สูงที่สุด ดังนี้
๑) ชื่อโครงการ
๒) งบประมาณ
๓) ผู้ซื้อซอง
๔) ผู้ยื่นซอง
๕) ผู้ได้รับการคัดเลือก
๖) มีการระบุวิธีการจัดจ้าง
๗) มีการแสดงเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจ
(๑๐) การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบไห้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจา (รายงานตามแบบรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนฯ)
(๑๐.๑) ตรวจสอบหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
๑) หนังสือแจ้งสานักงานงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศ คตง. เรื่องการ
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้รายงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันทาการสุดท้ายของไตรมาส
(๑๑) การดาเนินการเกี่ยวกับราคากลาง
(๑๑.๑) มีการแต่งตั้งคระกรรมการกาหนดราคากลาง มีการขออนุมตั ิเห็นชอบราคา
กลาง และมีการเปิดเผยราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางจองคระ
กรรมการ ป.ป.ช.
~ ๔๕ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑3-๑4 ก.ค.64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑3-๑4 ก.ค.64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑3-๑4 ก.ค.64

๑/๒/๑

(๑๑.๒) ตรวจสอบหลักฐานจากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง และการเปิดเผยราคากลางตามสถานที่กาหนด
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลว. ๒ ต.ค.
๒๕๕๖
(๑๒) การตรวจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(๑๒.๑) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกไปตรวจรับงานจ้างที่ผจู้ ้างส่งมอบ
ภายใน ๓ วัน ทาการ นับตั้งแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทราบ
การส่งมอบงาน
(๑๒.๒) ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
๑) เอกสารการส่งมอบงาน
๒) เอกสารตรวจรับการจ้าง
๓) หลักฐานแสดงรับที่ประสานคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบการส่งมอบงาน
และนัดตรวจรับงาน
ตมระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕
(๑๓) การจัดทาและประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการคานวณราคา
กลาง ตาม BOQ (Bill Of Quality) ซึ่งผู้บริหารได้เห็นชอบแล้ว ของงบลงทุน
งานจ้างก่อสร้างของเทศบาล
(๑๓.๑) มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาล/หรือเว็บไซต์ของจังหวัด
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
(๑๓.๒) ปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล หรือสถานที่กลางสาหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการของเทศบาล
(๑๓.๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
๑) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒) หนังสือการเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ
๓) ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของเทศบาล และเว็บไซต์ขงอกรมบัญชีกลาง
๔) ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่
~ ๔๖ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑3-๑4 ก.ค.64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑3-๑4 ก.ค.64

๑/๒/๑

๖) เลขที่คุมสัญญาในระบบ e-Gp
๑.๔ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่

~ ๔๗ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑9 ก.ค.64

๑/๑/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กองช่าง
หน่วยรับตรวจ
กองช่าง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑.1 งานสาธารณูปโภค
(๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีแบบทั่วไป และกรณีแบบมาตรฐาน) รื้อ
ถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร ขุดดินหรือถมดิน เคลื่อนย้ายอาคารกรณีไม่ต้อง
พิจารณาแบบแปลนใหม่หรือสภาพสาธารณะ
(๑.๑) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น ใบคาร้องขออนุญาต ใบอนุญาตว่าการ
อนุญาตนั้นถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่
(๑.๒) ตรวจสอบเอกสารประกอบครบถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามขั้นตอนการขอ
อนุญาตหรือไม่
(๑.๒) ตรวจสอบภาพถ่ายต่างๆ
(๒) การจัดทาแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล
(๒.๑) มีการจัดทาบัญชีทะเบียนประวัติถนนของเทศบาล
(๒.๒) มีการจัดทาแผนการตรวจสอบถนนประจาปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบัญชี
ทะเบียนประวัติถนนของเทศบาล และได้รับการอนุมัตติ ามแผน
(๒.๓) มีการดดาเนินการตรวจสอบถนนครบถ้วนเป็นไปตามแผนการตรวจสอบถนน
ประจาปีที่กาหนด
(๒.๔) รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารรับทราบผลการตรวจสอบตามแผน
ตรวจสอบถนนประจาปีและสั่งการ
(๒.๔) ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
๑) บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจากทุกส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
~ ๔๘ ~

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จานวน
คน/วัน

๑ ครั้ง/ปี

๘ ก.พ. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๘ ก.พ. 64

๑/๑/๑

ผู้รับผิดชอบ
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ
นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

เพื่อทราบจานวนถนนทั้งหมดของเทศบาล)
๒) แผนการตรวจสอบถนนประจาปี โดยจัดลาดับความจาเป็น
๓) บันทึกขออนุมัติแผน
๔) บันทึกรายงานผลการตรวจทีป่ รากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการ
ตรวจสอบ
๕) แผนที่ถนน ในกรณีที่เทศบาลยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
(๓) การดูแลบารุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
(๓.๑) มีแผนการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ประจาปีงบประมาณ
(๓.๒) ได้รับอนุมตั ิแผนฯ จากผู้บริหารเทศบาล
(๓.๓) ดาเนินการตรวจสอบตามแผน
(๓.๔) รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
(๓.๕) มีการดาเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารเทศบาล
(๓.๖) ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตามที่กล่าว
(๔) การดาเนินโครงการการก่อสร้างต่างๆ
(๔.๑) ตรวจสอบจากเอกสาร ดังนี้
๑) แผนงาน/โครงการ
๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓) บันทึกขออนุมัติโครงการ
๔) แบบ ปร. ๔ ปร. ๕
๖) รายงานช่าง
๗) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘) ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปี หรือเงินสะสม
๑.๒ งานบริหารงานทั่วไป
(๑) ตรวจสอบการจัดทาเอกสารงานธุรการ และฎีกาเบิกจ่ายต่างๆ ของกองช่าง
(๒) การเก็บรักษาหนังสือ เอกสารของกองช่าง ทะเบียนต่างๆ

~ ๔๙ ~

๑ ครั้ง/ปี

๙ ก.พ. 64

๑/๑/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑6-๑7 ส.ค. 64

๑/๒/๑

๑ ครั้ง/ปี

๑8 ส.ค. 64

๑/๑/๑

๑.๓ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ
ฯ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่

~ ๕๐ ~

๑ ครั้ง/ปี

๑9 ส.ค. 64

๑/๑/๑

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กองการศึกษา
หน่วยรับตรวจ
กอง
การศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จานวน
คน/วัน

๑ ครั้ง/ปี

๑7 ก.พ. 64

๑/๑/๑

๑. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
๑.๑ งานธุรการ
(๑) ตรวจสอบการจัดทาเอกสารงานธุรการ การทาบันทึกข้อความ การร่าง
หนังสือโต้ตอบ การร่างคาสั่ง ประกาศต่างๆ
(๒) การเก็บรักษาหนังสือและเอกสารของกองการศึกษา ทะเบียนต่างๆ
(๓) การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองการศึกษา
๑.๒ งานการศึกษาปฐมวัย
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
(๑.๑) แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี
(๒) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
(๒.๑) หลังจากที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลได้รับการอนุมัติ และ
ประกาศใช้แล้ว กองการศึกษา นาเอาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลไป
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒.๒) กองการศึกษา จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เป็น
เนื้องานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกองการศึกษา ในขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
~ ๕๑ ~

๑ ครั้ง/ปี

5-7 ต.ค. 63

๑/๓/๑

๑ ครั้ง/ปี

5-7 ต.ค. 63

๑/๓/๑

ผู้รับผิดชอบ
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ
นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ
นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๒.๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์ฯ ที่
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้กองการศึกษา
(๒.๔) กองการศึกษา ดาเนินการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ในส่วนเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของเทศบาล
(๒.๕) กองการศึกษา เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
ให้คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒.๖) กองการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาลที่
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
(๒.๗) เทศบาลปิดประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
(๒.๘) ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
๑) เล่มแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาล
๓) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบแผน
๕) การประกาศใช้แผนฯ
(๓) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(๓.๑) กองการศึกษา นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในส่วนที่เป็นเนื้อ
งาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของกองการศึกษาในขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์ฯ ไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
ร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์ฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๓.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์ฯ ที่ได้รับ
~ ๕๒ ~

๑ ครั้ง/ปี

5-7 ต.ค. 63

๑/๓/๑

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแล้ว ให้กองการศึกษา
(๓.๓) กองการศึกษาดาเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาสามปีในส่วนที่
เป็นเนื้องานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษากับแผนพัฒนาการศึกษา
สามปีของศูนย์ฯ ให้เป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาล
(๓.๔) กองการศึกษา เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาล ให้
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเรียงลาดับ
ความสาคัญของโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสามปีที่ต้องการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดส่งให้สานักปลัดเทศบาล เพื่อ
ส่งให้งานแผนและงบประมาณ
(๓.๕) กองการศึกษาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาลที่ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาล
(๓.๖) เทศบาลประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาลให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
(๓.๗) กองการศึกษา จัดส่งบัญชีโครงการที่คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
เรียงลาดับความสาคัญและแผนพัฒนาการศึกษาสามปีให้ สานักปลัดเทศบาล
งานแผนและงบประมาณ เพื่อนาโครงการดังกล่าวไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต่อไป
(๓.๘) ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
๑) เล่มแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาล
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาล
๓) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบแผน
๕) การประกาศใช้แผนฯ
(๔) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๔.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
(๔.๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
~ ๕๓ ~

๑ ครั้ง/ปี

5-7 ต.ค. 63

๑/๓/๑

(๔.๓) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
(๔.๔) จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์ฯ
(๔.๕) ศูนย์ฯ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๔.๖) หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
(๔.๗) ศูนย์ฯ จัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ประกาศใช้แล้วให้เทศบาล (กองการศึกษา)
(๔.๘) ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
๑) เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาล
๓) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบแผน
๕) การประกาศใช้แผนฯ
(๕) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๕.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศูนย์ฯ ไปเป็น
กรอบแนวทาง ในการจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์ฯ
(๕.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๕.๓) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีผ่ ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕.๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน
(๕.๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์
~ ๕๔ ~

๑ ครั้ง/ปี

5 - 9 ต.ค. 63

๑/๓/๑

พัฒนาเด็กเล็ก และประกาศใช้แล้วให้เทศบาล (กองการศึกษา)
(๕.๖) ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
๑) เล่มแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาล
๓) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบแผน
๕) การประกาศใช้แผนฯ
(๖) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ใช้ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณนั้นๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป) ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินที่
จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงิน
รายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ การจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ มีขั้นตอน ดังนี้
(๖.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษา
สามปีของสถานศึกษา โดยคัดเลือกเอาเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงิน
รายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม
ของปีหนึ่ง ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป มาจัดทาเป็นร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ ดังนั้น ทุกโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณจึงต้องเป็นโครงการ ที่ใช้จ่ายจากเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็น
โครงการที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งดาเนินการ
ในระหว่างปีงบประมาณนั้นๆ
(๖.๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณให้
คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
(๖.๓) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
~ ๕๕ ~

๑ ครั้ง/ปี

3 - 7 ต.ค. 63

๑/๓/๑

(๖.๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดส่งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของ
สถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประกาศใช้แล้วให้เทศบาล (กองการศึกษา)
ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
๑) เล่มแผนปฏิบตั ิการประจาปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นของเทศบาล
๓) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีมติเห็นชอบแผน
๕) การประกาศใช้แผนฯ
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ
(๑.๑) การจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ
(๑.๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น
๑) แผนงาน/โครงการ
๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๓) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
๕) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
๖) สรุปผลการดาเนินโครงการ
๑.๔ งานการเงินและบัญชี
(๑) ตรวจสอบเอกสารงานพัสดุ การจัดทา จัดซื้อ จัดหาและจาหน่ายทะเบียน
พัสดุ
(๒) ตรวจสอบเอกสารงานการเงินได้แก่ การทาบัญชีการเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบตั เิ กี่ยวกับรายรับ - จ่ายตามระเบียบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ งานการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๑.๑) การจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑ ครั้ง/ปี

๑ ครั้ง/ปี

๑ ครั้ง/ปี
~ ๕๖ ~

๑๓ ก.ย. 64

๑6 - 20 ก.ย. 64

๑๕ ก.ย. 64

๑/๑/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

๑/๒/๑

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

๑/๑/๑

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง

(๑.๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น
๑) แผนงาน/โครงการ
๒) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๓) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
๕) หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
๖) สรุปผลการดาเนินโครงการ
๑.๖ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่

~ ๕๗ ~

๑ ครั้ง/ปี

15 ก.ย. 64

๑/๑/๑

หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

นายธารณรัฐน์
นพรัธษ์ธาดา
ตาแหน่ง
หัวหน้า
สานักปลัด
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

นางศุภิสรา
ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงิน
และบัญชี ผู้ช่วย
เหลือ

ตารางตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สานักปลัดเทศบาล
กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
(๑) ตรวจสอบระบบงานสารบรรณ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือไม่
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่
(๑) การจัดทาแผนอัตรากาลังสามปี
(๒) การกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการ
(๓) การดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
(๔) การดาเนินการเมื่อมีตาแหน่งว่าง
(๕) การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
(๖) การฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล
(๗) การส่งเสริมพัฒนาความรู้
(๘) การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของเทศบาล
(๙) การดาเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64

๒
๔-๖
๔-๖
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๕

~ ๕๘ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

(๑๐) การจัดทาโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
(๑๑) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทา
ผิดจริยธรรม
(๑๒) ข้อมูลตาแหน่งในแผนอัตรากาลังสามปี
(๑๓) ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
(๑๔) การตั้งงบเทศบัญญัตปิ ระจาปีหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
เป็นไปตามแผนอัตรากาลังสามปี
(๑๖) ระยะเวลาการออกคาสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือน
(๑๗) ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่องวงเงินและ
จานวนผู้ได้ ๒ ขั้น
(๑๘) การลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
(๑๙) การออกคาสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
(๒๐) ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ตอบแทนอื่น
เทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒๑) การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒๒) การทางานของเทศบาล
(๒๓) การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
(๒๔) การจัดสถานที่ทางาน
(๒๕) การดาเนินการเพื่อการเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากร
ภายในองค์กร

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64
๑๕
๑๕
๒2
๒2
๒2
๑1
๑1
๑1
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๘
๑๘
๒๔

~ ๕๙ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(๒๖) การจัดทาทะเบียนข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาล
(๒๗) การจัดทาและรายงานบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้
มีสิทธิที่จะได้รับบาเหน็จบานาญ ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณถัดไป
(๒๘) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อ
ประกอบการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ
(๒๙) การประเมินผลการฝึกอบรม
(๓๐) การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๓๑) การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
๑.๓ งานบริหารและเผยแพร่วิชาการ
(๑) การประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายของเทศบาล
๑.๔ งานแผนและงบประมาณ
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(๓) การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัดแบบบูรณาการ
(๔) เทศบาลได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผน

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64
๒๔
๒๔
๒7
๒7
๒7
๒7
8

๑
๑
๒
๒

~ ๖๐ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(๖) เทศบาลนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕
61 – ๒๕๖5) มาดาเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕64
(๗) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
(๘) การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
(๙) งานศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๑๐) การจัดทาแผนผังกาหนดผู้รบั ผิดชอบแต่ละขั้นตอนและ
ช่องทางการติดต่อ
(๑๑) การติดตั้งอินเตอร์เน็ต และ wi-fi
(๑๒) การจัดทาเว็บไซต์ของเทศบาล
(๑๓) การจัดทาบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัตริ าชการระหว่างส่วน
ราชการกับผู้บริหาร
(๑๔) มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ อปท. และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ซึ่งมี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
(๑๕) การส่งสาเนาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(๑๗) การดาเนินการของข้อมูลข่าวสาร

ต.ค.
63
2

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64

๗
๘
9
๑1
๑๑
๑๒
๑๖
๑๙

๒๑
2๔

~ ๖๑ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

๑.๕ งานสวัสดิการสังคม
(๑) การให้คาแนะนาในการขอรับเงินสงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
(๒) การรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ยังชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) การจ่ายเงินสังเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์
(๔) มีการบริหารเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน
(๕) การดาเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่
(๖) การดาเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ
(๗) การดาเนินการเพื่อพัฒนาผูด้ อ้ ยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
(๘) การดาเนินงานเพื่อพัฒนาผู้สงู อายุ
(๙) การดาเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้
เหมาะสมตามวัย

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64
๒๕
๒7
7
๗
๘
๑๐
๑4
๑๔
๑๕

~ ๖๒ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๑) การสนับสนุนน้าอุปโภค-บริโภค
(๒) การช่วยเหลือสาธารณภัย
(๓) การจัดทาและดาเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาล
(๔) การดาเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ป้องกันภัย
(๕) การดาเนินการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(๖) การดาเนินการการป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน
(๗) การดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่
(๘) การจัดทาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าสาธารณะ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64
๑๗
๑๗
๑๗
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

~ ๖๓ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

1.7 งานกิจการสภา
(๑) ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นได้มา
ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง (ยกเว้นญัตติที่
เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่นโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร)
(๓) การอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัด
เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สาคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
(๔) การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๕) การกาหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ และการนัดประชุมสภาในสมัยสามัญครั้งแรก/แต่ละสมัย
(๖) การส่งสาเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(๗) การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ
(๘) การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายีส่ ิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64
๒๒
๒๒
๒๒
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓
๒๓

~ ๖๔ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

(๙) การจัดทารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑๐) สภาท้องถิ่นได้ดาเนินการเกีย่ วกับการจัดทารายงานการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑๑) มีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย
และทุกครั้งครบตามจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
(๑๒) การมอบอานาจการตัดสินใจ
(๑๓) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย
(สานัก/กอง) แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒
(๑๔) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแบบ
ปย.๒ และแบบ ปอ.๓
(๑๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาแผน/แนวทางเพื่อน
การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๖) กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพื่อความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
(๑๗) ช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การให้ความสาคัญกับการสร้างความโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4 64
๖4
64
64
๒๔
๒๔
๒๔
๒8
๒8
๒8
๒9
๒9
๒9

~ ๖๕ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(๑๘) กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุน
หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
(๑๙) การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (วันตรวจ)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
64
๖4
64
๖4
64
64
๒9
30
30

30
30

~ ๖๖ ~

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ตารางตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กองคลัง
กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง
๑.๑ งานการเงินและบัญชี
(๑) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงิน
ทรัพย์สินรวมทั้งตรวจสอบผลการดาเนินงาน
(๒) แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของเทศบาล
(๓) คาสั่งต่างๆ ตามระเบียบเบิกจ่ายฯ
(๔) การจัดทารายงานการเงินประจาเดือน
(๕) การบริหารจัดการในเรื่องเบิกจ่ายเงิน ๔ ประเภท
(๖) การกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี กรณี ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพันในหมวดครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง เป็นอัตราร้อยละของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๗) การดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas
(๘) การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ e-laas
(๙) การบันทึกข้อมูลบุคลากรของ เทศบาลทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจาให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลพื้นฐานข้อมูล
บุคลากรและข้อมูลการารับเงิน

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค.
64
64 64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

๑9-๒3

6-10

๑9-๒3

6-10

๑9-๒3

6-10

๑๕
6-10

6-10
6-10
6-10

~ ๖๗ ~

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

๑.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(๑) ตรวจสอบการจัดเก็บและการประเมินภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
(๒) การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
(๓) ตรวจสอบเทศบัญญัติและจัดเก็บ ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
(๔) ตรวจสอบจากเทศบัญญัติ เพือ่ จัดเก็บค่าธรรมเนียม และ
ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) การจัดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
(๖) การจัดทาแผนที่แม่บท
(๗) การจัดทาแนวเขตการปกครองในระวางที่ดิน ตรวจสอบ
เอกสารดังนี้
(๘) การปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ าษี (ผ.ท.๗) เป็นปัจจุบัน
๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน
(๑) ตรวจสอบเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล
(๒) การใช้และการรักษารถส่วนกลาง
(๓) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
(๔) รายละเอียดหลักประกันสัญญา
(๕) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
(๖) การบริหารพัสดุดาเนินการดังนี้
(๗) การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์

ม.ค.
64

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
64
64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
8-9
8-9
8-9
๑2-๑4
๑2-๑4
๑2-๑4
๑2-๑4
๑2-๑4
๑2-๑4
๑2-๑4

~ ๖๘ ~

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

(๘) การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบลงทุน
ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีต่ ามกฎหมายกาหนดตามแบบ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม
ของทุกปี)
(๙) การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง งบครุภณ
ั ฑ์ ที่มีงบประมาณสูงสุด)
(๑๐) การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตามประกาศ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการ
ตรวจสอบติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบไห้สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบเป็นประจา (รายงานตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนฯ)
(๑๑) การดาเนินการเกี่ยวกับราคากลาง
(๑๒) การตรวจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(๑๓) การจัดทาและประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดการ
คานวณราคากลาง ตาม BOQ (Bill Of Quality) ซึ่งผู้บริหารได้
เห็นชอบแล้วของงบลงทุนงานจ้างก่อสร้างของเทศบาล

ม.ค.
64

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
64
64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64
๑5-๑6

๑5-๑6
๑5-๑6

๑5-๑6
๑5-๑6
๑5-๑6

~ ๖๙ ~

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

๑.๔ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่

ม.ค.
64

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
64
64
64
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64
๑9

๑9
๑9

~ ๗๐ ~

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ตารางตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กองช่าง
กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

๑. ฝ่ายการโยธา
๑.๒ งานสาธารณูปโภค
(๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีแบบทั่วไป และกรณี
แบบมาตรฐาน) รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร ขุดดินหรือถมดิน
เคลื่อนย้ายอาคารเคลื่อนย้ายอาคารกรณีไม่ต้องพิจารณาแบบ
แปลนใหม่หรือสภาพสาธารณะ
(๒) การจัดทาแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ
เทศบาล
(๓) การดูแลบารุงรักษา/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้า
ตามจุดเสีย่ งต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
(๔) การดาเนินโครงการการก่อสร้างต่างๆ
๑.๒ งานธุรการ
(๑) ตรวจสอบการจัดทาเอกสารงานธุรการ และฎีกาเบิกจ่าย
ต่างๆ ของกองช่าง
(๒) การเก็บรักษาหนังสือ เอกสารของกองช่าง ทะเบียนต่างๆ

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64
64

๘

๘
๙
๑๕-๑๖
๑๗
๑๗

~ ๗๑ ~

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

๑.๓ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่

ม.ค.
64

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
64
64
64
64
๑๘

๑๘
๑๘

~ ๗๒ ~

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

ตารางตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๐ กันยายน ๒๕64
หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
อาเภอกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กองการศึกษา
กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
๑. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
๑.๑ งานธุรการ
(๑) ตรวจสอบการจัดทาเอกสารงานธุรการ การทาบันทึก
ข้อความ การร่างหนังสือโต้ตอบ การร่างคาสั่ง ประกาศต่างๆ
(๒) การเก็บรักษาหนังสือและเอกสารของกองการศึกษา ทะเบียน
ต่างๆ
(๓) การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของกองการศึกษา
๑.๒ งานการศึกษาปฐมวัย
(๑) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
(๒) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
(๓) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของเทศบาล
(๔) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
64
64
64
64

๑๘
๑๘
๑๘
๗-๙
๗-๙
๗-๙
๗-๙

~ ๗๓ ~

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
(๕) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก
เทศบาล
(๖) การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ
๑.๔ งานการเงินและบัญชี
(๑) ตรวจสอบเอกสารงานพัสดุ การจัดทา จัดซื้อ จัดหาและ
จาหน่ายทะเบียนพัสดุ
(๒) ตรวจสอบเอกสารงานการเงินได้แก่ การทาบัญชีการเงิน
การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกีย่ วกับ
รายรับ - จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
๑.๕ งานการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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๑๔-๑๕

๑๕

~ ๗๔ ~

กิจกรรมการตรวจสอบ/
สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
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๑.๖ การสอบทานการควบคุมภายใน
(๑) สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
อย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
(๒) ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) หรือไม่
(๓) สอบทานการจัดทารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้เหมาะสมเพียงพอ
หรือไม่
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ภาคผนวก
คาสั่งผู้ตรวจสอบภายใน

สารบัญ
บทนํา
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

หน้า
๑
๒

ส่วนที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
z วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
z ความเป็นอิสระและความเทีย
่ งธรรม
z ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
z การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน

๕
๖
๗
๑๐
๑๓

ส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
z การบริหารงานตรวจสอบภายใน
z ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
z การวางแผนการปฏิบัติงาน
z การปฏิบัติงาน
z การรายงานผลการตรวจสอบ
z การติดตามผล
z การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

๑๗
๑๘
๒๑
๒๔
๒๘
๓๐
๓๓
๓๔

ส่วนที่ ๓ คําอธิบายศัพท์

๓๕

บทนํา
กระทรวงการคลั ง กํ า หนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสํ า หรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เ ป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่สําคัญ
ของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทําให้ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐนั้น ได้กําหนดให้มี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing)
ที่ กํ า หนดโดยสถาบั น ผู้ ต รวจสอบภายในของสหรั ฐ อเมริ ก า (The Institute of Internal Auditors : IIA)
อันจะทําให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้รั บการยอมรับจากผู้บริห าร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สําหรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการคลัง
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑

โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อสะดวกต่อการทําความเข้าใจและนําไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงกําหนดให้มีรหัสตัวเลขกํากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน พร้อมกับคําอธิบาย
ถึงการนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านคุณ สมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐
เป็นต้นไป
๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึง
ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐
เป็นต้นไป
การนํามาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คําปรึกษา
จะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้
๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน
เช่น ๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐที่ต้องกําหนดไว้
ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คําปรึกษามาก่อน เป็นต้น
๒. งานบริ ก ารด้ านให้ คํ าปรึก ษาจะแทนด้ ว ยอั ก ษร C ต่ อ ท้ ายจากเลขรหั ส มาตรฐาน
เช่น ๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คําปรึกษาที่ต้องกําหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑
เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น
สําหรับผังโครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นดังนี้
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

๒

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์
อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ

๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและ
ความเที่ยงธรรม

๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญ
และความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ

๑๓๐๐ การประกัน
และการปรับปรุง
คุณภาพงาน

๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับ
ภารกิจงานตรวจสอบ
ภายใน ตามที่ ปรากฏ
ในกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน

๑๑๑๐ ความเป็นอิสระ
ภายในหน่วยงาน
๑๑๒๐ ความเที่ยงธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
๑๑๓๐ ข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรม

๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ
๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

๑๓๑๐ การประเมิน
การประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพงาน
๑๓๒๐ การรายงานผล
การประเมิน
การประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

๒๐๐๐
การบริหารงานตรวจสอบภายใน

๒๑๐๐
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

๒๒๐๐
การวางแผนการปฏิบัติงาน

๒๓๐๐
การปฏิบัติงาน

๒๔๐๐
การรายงานผลการตรวจสอบ

๒๐๑๐ การวางแผน
การตรวจสอบ
๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบ
๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร
๒๐๔๐ นโยบายและวิธี
การปฏิบัติงาน
๒๐๕๐ การประสานงานและ
การใช้ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อื่น
๒๐๖๐ การรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
๒๐๗๐ ผู้ให้บริการตรวจสอบ
จากภายนอกและ
ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐ

๒๑๑๐ การกํากับดูแล
๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง
๒๑๓๐ การควบคุม

๒๒๑๐ การกําหนด
วัตถุประสงค์
๒๒๒๐ การกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงาน
๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร
๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน

๒๓๑๐ การระบุข้อมูล
๒๓๒๐ การวิเคราะห์
และประเมินผล
๒๓๓๐ การจัดเก็บ
ข้อมูล
๒๓๔๐ การกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์
ในการรายงาน
ผลการตรวจสอบ
๒๔๒๐ คุณภาพของรายงาน
ผลการตรวจสอบ
๒๔๓๐ การระบุข้อความ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน
๒๔๔๐ การเผยแพร่
ผลการตรวจสอบ
๒๔๕๐ การให้ความเห็น
ในภาพรวม

๒๕๐๐
การติดตามผล

๒๖๐๐
การยอมรับสภาพ
ความเสี่ยงของ
ฝ่ายบริหาร

๔

ส่วนที่ ๑
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ อํ า นาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ และนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบอ้ างอิ งและเป็ น แนวทาง
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้ มีการเผยแพร่กฎบั ตรการตรวจสอบภายในดังกล่าว
ให้หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐทราบทั่วกัน
การตีความ :
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการกําหนด
สถานภาพของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัม พั น ธ์ข องหั วหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การกําหนด
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๑๐๐๐.A๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานของรัฐ
ต้ อ งกํ า หนดไว้ ใ นกฎบั ต รการตรวจสอบภายใน และหากมี ก ารให้ บ ริ ก ารงาน
ในลั ก ษณะนี้ แ ก่ บุ ค คลหรื อ หน่ วยงานภายนอกหน่ วยงานของรั ฐ จะต้ องระบุ ไว้
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน
๑๐๐๐.C๑ : การตรวจสอบภายในที่เป็นลักษณะของงานบริการให้ คําปรึกษาต้ องกําหนดไว้
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๑๐๑๐ : การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคํานิยาม
ของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันและการยอมรับระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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๑๑๐๐ : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงธรรม
การตีความ :
ความอิสระ คือ การเป็ นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูก
จํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจําเป็นต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
บุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ
ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูง
หรือชักนําจากผู้อื่น ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ
๑๑๑๐ : ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้
อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หั วหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
การตีความ :
ความเป็ นอิ สระภายในหน่ วยงาน คื อ การที่ หั วหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
รายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น
• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
• การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง
• การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ
• การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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• การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
และความเพียงพอของทรัพยากร
๑๑๑๐.A๑ : การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในต้ อ งปราศจากการแทรกแซงใดๆ
ในเรื่องของการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงานผล
การตรวจสอบ กรณีที่มีการแทรกแซง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑๑๑๑ : การมี ปฏิ สั มพั นธ์ โดยตรงกั บคณะกรรมการตรวจสอบและหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑๑๑๒ : บทบาทของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหรือคาดว่าจะมีบทบาทหรือความรับผิดชอบ
ที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน จะต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
การตีความ :
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในอาจได้ รั บ การร้ อ งขอให้ เพิ่ ม บทบาทหรื อ
ความรั บ ผิ ด ชอบนอกเหนื อ จากงานตรวจสอบภายใน เช่ น ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อกิจกรรมการกํากับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์หรือกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งบทบาทหรือความรับผิดชอบนี้อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ทํ า ให้ ข าดความเป็ น อิ ส ระหรื อ ความเที่ ย งธรรมต่ อ กิ จ กรรมการตรวจสอบของ
ผู้ ต รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ หั ว หน้ า หน่ วยงานของรั ฐ
ต้องมี การกํากั บดูแ ล สอบทานการปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรการป้ องกั น
ในการกํากับ ดูแ ล รวมทั้ งสอบทานสายการรายงานและบทบาทหน้าที่ เป็ นระยะๆ
เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นในบทบาทหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
๑๑๒๐ : ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งมี ทั ศ นคติ ที่ ไม่ ลําเอี ย งหรือ มี อ คติ ไปทางหนึ่ งทางใด และ
ให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
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การตีความ :
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็น
ที่ไว้วางใจและตัดสินใจเลือกระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอาจจะมีส่วนทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อย่างไรก็ ต าม ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ส ามารถเกิดขึ้น ได้ ถึ งแม้ว่าผลลัพ ธ์
ที่ออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจรรยาบรรณหรือความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบั่นทอน
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
๑๑๓๐ : ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณี ที่ มี เหตุ ห รือข้ อจํ ากั ดที่ จะทํ าให้ ผู้ ตรวจสอบภายในไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ งาน
ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระหรื อ เที่ ย งธรรม ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งเปิ ด เผยถึ ง เหตุ ห รื อ
ข้อจํากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิดเผย
จะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
การตีความ :
ข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ไม่ได้จํากัดเฉพาะความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ แต่รวมถึงการถูกจํากัดในขอบเขตการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูล
บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากัดของทรัพยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เปิดเผยข้อจํากัดของความเป็นอิสระ
หรือความเที่ ยงธรรมกับบุ คคลที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติงานตรวจสอบในครั้งนั้ น
และรายงานข้ อ จํ า กั ด ให้ หั ว หน้ าหน่ วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน
เพราะอาจทําให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้
๑๑๓๐.A๒ : การให้ความเชื่อมั่นในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิ ดชอบอยู่ นั้ น จะต้ องให้ มี การควบคุ มดู แลจากหน่ วยงานอื่ นภายใน
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ
ภายในด้วยอีกชั้นหนึ่ง
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๑๑๓๐.A๓ : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้บริการ
คําปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้คําปรึกษานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ความเที่ยงธรรม ดังนั้นการมอบหมายงานต้องพิจารณาถึงความเที่ยงธรรม
ส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในที่จะไปตรวจสอบด้วย
๑๑๓๐.C๑ : ผู้ ต รวจสอบภายในสามารถปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาในงาน
ที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม
๑๑๓๐.C๒ : ในกรณี ที่ มี เหตุ ห รื อ ข้ อ จํ า กั ด ในอั น ที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ ต รวจสอบภายใน
ไม่ ส ามารถบริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาได้ อ ย่ า งอิ ส ระหรื อ เที่ ย งธรรม
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งเปิ ด เผยเหตุ ห รื อ ข้ อ จํ า กั ด ดั ง กล่ า วให้ กั บ
ผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น
๑๒๐๐ : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทําด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๑๒๑๐ : ความเชี่ยวชาญ
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ
จากการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ทั้ ง นี้ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบต้ อ งดํ า เนิ น การ
โดยผู้ ที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และความสามารถอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
การตีความ :
ความเชี่ ย วชาญ หมายถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
ซึ่งความเชี่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็น
ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ๆ เพื่ อ สามารถให้ คํ า แนะนํ า และข้ อ เสนอแนะที่ ต รงประเด็ น ได้
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร
ในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
๑๒๑๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ
หากที ม งานขาดความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๐

๑๒๑๐.A๒ : ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งมี ค วามรู้ เพี ย งพอที่ จ ะประเมิ น ความเสี่ ย ง
ของการเกิ ดทุ จริ ต และให้ แ นวทางในการบริ ห ารจั ด การทุ จ ริ ต ของ
หน่ วยงานของรัฐ แต่ทั้ งนี้ ไม่ จําเป็ น ต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญเที ยบเท่ า
กับผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริต
โดยตรง
๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสามารถดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
ผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับ
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิ บัติงานตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คําปรึกษา
หรือให้ คํ าแนะนํ าและความช่ วยเหลือ หากที มงานขาดความรู้ ทั กษะ
และความสามารถอื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งนั้ น ๆ
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
๑๒๒๐ : ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิ บัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ป ระกอบ
วิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
เป็ น ที่ ย อมรับ และน่ าเชื่ อถื อ ทั้ งนี้ การปฏิ บั ติ งานด้ วยความระมั ด ระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น
๑๒๒๐.A๑ : ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ด้ ว ยความระมั ด ระวั งรอบคอบเยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้
งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
และความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ
• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๑

• โอกาสหรื อ ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด
ความผิ ด ปกติ การทุ จ ริ ต หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ
• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่น
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องคํ านึ งถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน
บริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง อย่ า งรอบคอบเยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพก็ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งชี้ถึงความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญได้ทั้งหมด
๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษาด้วยความระมัดระวัง
อย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของผู้ ม อบหมายงานหรื อ
ผู้รับบริการ รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้คําปรึกษา เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ
• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จําเป็น เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้คําปรึกษา
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าหน่วยงานของรัฐจะได้รับ
๑๒๓๐ : การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
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๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณ ภาพของงานตรวจสอบภายใน
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน
การตีความ :
การประกั น และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงาน ได้ รั บ การออกแบบเพื่ อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า
การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งทําให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงาน
ให้ ดี ขึ้ น ซึ่ งหั วหน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบหรือหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐเข้ามากํากับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
๑๓๑๐ : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
การประกั น และปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพงานต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกหน่วยงานของรัฐ
๑๓๑๑ : การประเมินผลจากภายใน
การประเมินผลจากภายในหน่วยงานของรัฐต้องประกอบด้วย
• การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
• การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่น
ที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในอย่างเพียงพอ
การตีความ :
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ของ
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจํา
ตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริ ห ารงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในเป็ น ไปตามคํ า นิ ย ามของการตรวจสอบภายในที่ กํ า หนดไว้
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
การสอบทานเป็นระยะๆ เป็นการประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว่ ามี ค วามสอดคล้ อ งเป็ น ไปตามคํ านิ ย ามของการตรวจสอบภายในที่ กํ า หนดไว้
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๓

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ หมายถึง ต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้
๑๓๑๒ : การประเมินผลจากภายนอก
การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้ มีขึ้ น อย่างน้ อยทุ กๆ ๕ ปี โดยบุ ค คลหรือ
คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี้
• รูปแบบและความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก
• คุ ณ สมบั ติ แ ละความเป็ น อิ ส ระ รวมทั้ ง ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก
การตีความ :
การประเมิ น ผลจากภายนอก หรื อ การประเมิ น ตนเองที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
โดยบุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากภายนอก ซึ่ งต้ อ งแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การปฏิ บัติงานตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ผู้ประเมินจากภายนอกอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือการปฏิบัติงาน
บุ ค คลหรื อ คณ ะบุ ค คล ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกที่ มี ค วามเหมาะสม
ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในและ
ด้านกระบวนการประเมินผลจากภายนอก โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจาก
หน่ วยงานที่ มี ลั กษณะใกล้ เคี ยงกั นในด้ านขนาด ความซั บ ซ้ อ น และลั ก ษณะงาน
รวมถึงเทคนิค โดยคณะผู้ประเมินแต่ละคนไม่จําเป็นต้องมีความสามารถครบทุกด้าน
แต่ ค ณะผู้ ป ระเมิ น ทั้ ง คณะ ควรมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสม ซึ่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสม
ของบุ คคลหรื อคณะบุ คคล ซึ่ งเป็ นผู้ประเมิ นจากภายนอกว่ามี ค วามสามารถและ
คุณสมบัติเพียงพอหรือไม่
ความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก หมายถึง
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ หรือไม่อยู่ภายใต้
การควบคุ มของหน่ วยงานของรัฐ โดยหั วหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความเป็นอิสระของผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๔

๑๓๒๐ : การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งรายงานผลการประเมิ น ทั้ ง จากภายใน
และภายนอกให้ หั ว หน้ า หน่ วยงานของรั ฐ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ในเรื่องดังนี้
• ขอบเขตและความถี่ของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก
• คุณ สมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็น
ผู้ประเมินจากภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก
• แผนการปรับปรุงแก้ไข
การตีความ :
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในควรหารื อ กั บ หั ว หน้ า หน่ วยงานของรั ฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา และความถี่ของการรายงานผล
การประเมิ น การประกั น และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานและพิ จ ารณาถึ ง ภารกิ จ งาน
ตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตร เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็ น ไปตามคํ านิ ย ามของการตรวจสอบภายในที่ กํ าหนดไว้ ในหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมิน
จากภายในอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และรายงานผลการประเมิ น จากภายนอก
ขึ้นอยู่กับความถี่ในการประเมิน
๑๓๒๑ : การระบุ ข้ อ ความ “เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน”
การระบุในรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงาน
เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน
ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ผ ลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพและปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพงานระบุ ว่ า
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในมี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น
การตีความ :
การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
เมื่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน
ที่ กํ า หนดไว้ ใ นหลั ก เกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ซึ่ งมี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอก
หน่วยงานของรัฐมาสนับสนุนข้อความดังกล่าว โดยผลการประเมิน จากภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๕

๑๓๒๒ : การเปิ ด เผยการไม่ ป ฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน
กรณี ที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่ เป็นไปตามคํานิ ยามของการตรวจสอบ
ภายในตามหลั ก เกณ ฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ การตรวจสอบภายใน
และมี ผ ลกระทบต่ อ ขอบเขตหรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๑๖

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ
การตีความ :
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่
• การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ อํ านาจหน้ าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้
ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
• การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
• การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน แนวโน้มและ
ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐได้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ต้องคํานึงถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม รวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความสําคัญ ก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทําการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ
การตีความ :
การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้ อ งหารื อร่ วมกั บ หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ และคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อ ทํ าความเข้ าใจต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ สํ าคั ญ ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวน
และปรั บ แผนการตรวจสอบตามความจํ า เป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการ
ระบบ และวิธีการควบคุมต่างๆ
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๑๘

๒๐๑๐.A๑ : การวางแผนการตรวจสอบต้ อ งกระทํ า อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง
โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องนําข้อมูล
ข่ าวสารของหั ว หน้ า หน่ วยงานของรั ฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบด้วย
๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องระบุและพิจารณาถึงความคาดหวัง
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อความเห็นของการตรวจสอบภายใน และข้อสรุปอื่นๆ
๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คําปรึกษา
เพื่ อช่ วยให้ เกิดโอกาสในการปรับ ปรุงการบริห ารจัดการความเสี่ ยง
การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งต้องกําหนดงานบริการให้คําปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย
๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้ องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพ ยากร
ที่ จํ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ งการปรับ เปลี่ ย นแผนการตรวจสอบในรอบปี
ที่มีนัยสําคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ
ในกรณีที่มีข้อจํากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย
๒๐๓๐ : การบริหารทรัพยากร
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งบริ ห ารทรั พ ยากรให้ มี ค วามเหมาะสม
เพี ย งพอ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในสามารถ
บรรลุผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
การตีความ :
ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
ความเพี ย งพอ หมายถึ ง ปริ ม าณ ของทรั พ ยากรที่ จํ า เป็ น ต่ อ การบรรลุ ผ ล
ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่ งการนํ าทรัพ ยากรไปใช้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ต่ อ เมื่ อ
มีการนําไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสําเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
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๒๐๔๐ : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งกํ า หนดนโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การตีความ :
การกํ า หนดนโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดและโครงสร้ า งของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒๐๕๐ : การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานงานและ
การพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นที่ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและ
ให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สําคัญ อย่างเหมาะสม
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน
การตีความ :
กิจกรรมการประสานงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจใช้ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอื่น โดยการกําหนดกระบวนการ
สําหรับการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น และพิจารณาถึงความสามารถความเที่ยงธรรม
และการใช้ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการบริการให้ความเชื่อมั่น
และให้คําปรึกษาของผู้อื่น นอกจากนี้ ควรมีความเข้าใจถึงขอบเขตวัตถุประสงค์และ
ผลของการปฏิบัติงานของผูใ้ ห้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาของผู้อนื่
อย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในยังคงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ข้ อ สรุ ป และความคิ ด เห็ น ของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในได้อย่างเพียงพอ
๒๐๖๐ : การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะๆ
ให้ หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุป ระสงค์
อํ า นาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บั ติ ง านตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
แผนการตรวจสอบ และการปฏิ บั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน โดยรายงานดั ง กล่ า วต้ อ งระบุ ถึ ง ประเด็ น ความเสี่ ย งและ
การควบคุ ม ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต ประเด็ น การกํ า กั บ ดู แ ล
รวมทั้ งเรื่ องอื่ นๆ ที่ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ และหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้ความสําคัญ
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การตีความ :
ความถี่และเนื้อหาของการรายงาน เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความสําคัญ
ของข้อมูลและความเร่งด่วนของการปฏิบัติงานที่ต้องการเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาสั่ งการ โดยหั วหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานและสื่อสารต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องเกี่ยวกับ
• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
• ความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
• แผนการตรวจสอบและรายงานสรุป ผลการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบ
• ความต้องการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• รายงานผลการตรวจสอบ
• การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
และแผนการปรับปรุงแก้ไข เพื่อจัดการกับประเด็นที่มีนัยสําคัญ
• การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเห็นว่าความเสี่ยงนั้นไม่อาจยอมรับได้
๒๐๗๐ : ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ
ในกรณี ที่การตรวจสอบภายในดําเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน
หน่วยงานของรัฐยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้การดําเนินงานสามารถบรรลุตามที่กําหนดไว้
การตีความ :
ความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ วยงานของรั ฐ สามารถแสดงให้ เห็ น จากการประเมิ น
การประกันและปรับปรุงคุณ ภาพงานให้สอดคล้องกับคํานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน หลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้
๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในต้ อ งสามารถประเมิ น และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน
จะมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า เมื่ อ ผู้ ต รวจสอบภายในมี ก ารปฏิ บั ติ ง านในเชิ ง รุ ก
และการประเมิน ผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
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๒๑๑๐ : การกํากับดูแล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้คําแนะนําที่เหมาะสม
ในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
• การกําหนดยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน
• การกํากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพิ่มให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ
• การให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิผล
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ
• การสื่อ สารข้ อมูล ความเสี่ยงและการควบคุ ม ภายในของหน่ วยงานภายใน
หน่วยงานของรัฐ
• การประสานงานและสื่ อ สารข้ อ มู ลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ต รวจสอบภายนอก ผู้ ต รวจสอบภายใน
ผู้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นอื่นๆ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐ
๒๑๑๐.A๑ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมิ นการออกแบบ
การนํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของกิ จ กรรมหรื อ
งานโครงการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
หน่วยงานของรัฐ
๒๑๑๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินว่า การกํากับดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์
และยุทธศาสตร์หน่วยงานของรัฐ
๒๑๒๐ : การบริหารความเสี่ยง
การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในต้ อ งสามารถประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การตีความ :
การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ เป็นดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภายในจากผลการประเมินว่า
• วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกับพั นธกิจ
ของหน่วยงาน
• การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
• การเลื อ กใช้ แ นวทางในการตอบสนองความเสี่ ย งที่ เหมาะสม โดยเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ และ
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• การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงาน
อย่างทันเวลา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นํามาปรับปรุงการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การประเมิ น ความเสี่ ย งในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในแต่ ล ะเรื่ อ ง
ซึ่งเมื่อนําผลการตรวจสอบต่างๆ มาพิจารณาเข้าด้วยกัน จะทําให้เกิดความเข้าใจ
ในกระบวนการและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ
การติ ดตามและประเมินผลการบริห ารความเสี่ยง จากฝ่ายบริหารอย่างต่ อเนื่อง
โดยสามารถดําเนินการประเมินผลแยกต่างหากหรือรวมทั้งสองแบบ
๒๑๒๐.A๑ : การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในต้ อ งประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วกั บ
การกํากับดูแลการดําเนินงาน และระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงิน และการดําเนินงาน
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
• การดูแลทรัพย์สิน และ
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ
๒๑๒๐.A๒ : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต
และวิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่างการปฏิ บั ติ งานบริก ารให้ คํ าปรึก ษา ผู้ ต รวจสอบภายใน
ต้ อ งสามารถระบุ ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
และระมัดระวังความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นด้วย
๒๑๒๐.C๒ : ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งนํ า ความรู้ ใ นเรื่ อ งของความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ
จากการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษา มาใช้ ในการประเมิ น ผล
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๒๓

๒๑๒๐.C๓ : การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารในการจั ด ให้ มี ห รื อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งพึ งละเว้ น
ในส่วนของการดําเนินการ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
๒๑๓๐ : การควบคุม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม
ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๒๑๓๐.A๑ : การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในต้ อ งประเมิ น ถึ ง ความเพี ย งพอ
และประสิ ท ธิผ ลของการควบคุม เพื่ อให้การควบคุ ม ที่ มี อยู่ สามารถ
ตอบสนองความเสี่ ย งภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ล การดํ า เนิ น งาน และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเงินและการดําเนินงาน
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
• การดูแลและรักษาทรัพย์สิน และ
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่างๆ
๒๑๓๐.C๑ : ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งนํ า ความรู้ ใ นเรื่ อ งของการควบคุ ม ที่ ได้ รั บ
จากการบริ หารงานให้ คํ าปรึ กษามาใช้ ในการประเมิ นผลการควบคุ ม
ของหน่วยงานของรัฐ
๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งจั ด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง กํ า หนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึง
ยุ ทธศาสตร์ วั ตถุ ประสงค์ และความเสี่ ยงของหน่ วยงานของรัฐ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน
๒๒๐๑ : ข้อพิจารณาในการวางแผน
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้
• ยุ ท ธศาสตร์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมที่ จ ะตรวจสอบ และวิ ธี ก าร
ที่จะนํามาใช้ในการควบคุมผลการดําเนินงานของกิจกรรมนั้น
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๒๔

• ความเสี่ ย งที่ มี นั ย สํ า คั ญ วั ต ถุ ป ระสงค์ ทรั พ ยากร และการดํ า เนิ น งาน
ของกิจกรรม ตลอดจนวิธีการที่จะนํามาใช้จัดการกับผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• ความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมของกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือรูปแบบ
การควบคุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
• โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมให้ดีขึ้น
๒๒๐๑.A๑ : กรณี ที่ เป็ น การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารแก่
หน่ ว ยงานภายนอก ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจกั บ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ รวมทั้งข้อจํากัดในการเผยแพร่ผลงาน
และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ความเชื่อมั่น
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๒๒๐๑.C๑ : การปฏิ บั ติ งานบริการให้ คํ าปรึกษา ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องทํ าความ
เข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ
และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญต้องมี
การบันทึกเรื่องทําความเข้าใจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๒๒๑๐ : การกําหนดวัตถุประสงค์
ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ
๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้อง
กับผลการประเมินความเสี่ยง
๒๒๑๐.A๒ : การกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้ องพิ จารณาถึงความเป็ นไปได้ ที่ อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้ อบกพร่อง
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ
รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๒๕

๒๒๑๐.A๓ : หลั ก เกณฑ์ ที่ เพี ย งพอเป็ น สิ่ งจํ าเป็ น ต่ อ การประเมิ น การกํ า กั บ ดู แ ล
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ซึ่ ง ผู้ ต รวจสอบภายใน
ต้องมั่นใจว่าฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ กํ า หนดหลั ก เกณ ฑ์ ที่ เ พี ย งพอในการบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ห รือเป้ าหมายของการดํ าเนิ น งาน ในกรณี ห ลั กเกณฑ์
ที่กําหนดมีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
นั้นในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่า หลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับฝ่ายบริหาร
และหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ หั ว หน้ า หน่ วยงานของรั ฐ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม
การตีความ
ประเภทของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลมีดังนี้
• หลักเกณฑ์ภายใน เช่น นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
• หลั ก เกณฑ์ ภ ายนอก เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
ของทางราชการ เป็นต้น
• หลั กเกณฑ์ การปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานต้ น แบบ/หน่ วยงาน
ที่มีความเป็นเลิศ เช่น แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
๒๒๑๐.C๑ : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องคํานึงถึงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ตามขอบเขตที่มีการเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริการ
๒๒๑๐.C๒ : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา ต้องสอดคล้องกับ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ยุ ท ธศาสตร์ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมาย
ของหน่วยงานของรัฐ
๒๒๒๐ : การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ในอันที่จะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
๒๒๒๐.A๑ : ขอบเขตของการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบต้ อ งกําหนดให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง
ระบบการทํางานต่างๆ เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ
รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นๆ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๒๖

๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่ น หากผู้ รั บ บริก าร
ขอรับคําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสําคัญ ผู้ตรวจสอบภายในควรทําความ
เข้ า ใจกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รับบริการ
ทั้ ง นี้ ในการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารให้ คํ า ปรึ ก ษาแก่
ผู้รับบริการผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการให้คําปรึกษา
๒๒๒๐.C๑ : การปฏิ บั ติงานบริการให้ คํ าปรึก ษาผู้ต รวจสอบภายในต้องมั่ น ใจว่า
ได้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
หากในระหว่ า งปฏิ บั ติ งานมี ก ารปรับ ปรุ งเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไข
ที่ปรับปรุงนั้น เพื่อพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่
๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิ บั ติ งานบริก ารให้ คํ าปรึ ก ษา ผู้ ต รวจสอบภายใน
ต้องระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
และระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
๒๒๓๐ : การจัดสรรทรัพยากร
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน
ตลอดจนข้อจํากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่
การตีความ
เหมาะสม คือ การผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
เพียงพอ คือ ปริมาณของทรัพยากรที่จําเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
๒๒๔๐ : แนวทางการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
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๒๗

๒๒๔๐.A๑ : แนวทางการปฏิบัติงานต้องกําหนดวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์
ประเมินผล และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะ
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน และในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต้ อ งดํ า เนิ น การ
ขอความเห็นชอบใหม่โดยทันที
๒๒๔๐.C๑ : แนวทางการปฏิ บั ติ งานบริ ก ารให้ คํ าปรึก ษา อาจจะมี รูป แบบและ
เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปตามแต่ละลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒๓๑๐ : การระบุขอ้ มูล
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ มีความน่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์
การตีความ :
ข้อมูลที่มีความเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเพียงพอ และสามารถที่จะโน้มน้าว
ให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่ได้จากการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
ข้อมู ลที่ มี ค วามเกี่ ยวข้อง เป็ น สิ่ งที่ จะนํ ามาสนั บ สนุน ข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะ
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วยให้การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
๒๓๒๐ : การวิเคราะห์และประเมินผล
ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มีความเหมาะสม เพื่อให้
ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ
๒๓๓๐ : การจัดเก็บข้อมูล
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ มี ค วามเพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ เกี่ ย วข้ อ ง
และเป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๒๘

๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงานและในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือหลังจาก
มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม
๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดระยะเวลาในการเก็บ
รัก ษาข้อ มู ล ที่ ได้ จ ากการปฏิ บั ติ งาน ไม่ ว่าข้อ มู ล จะถู ก เก็ บ อยู่ ในสื่ อ
รูปแบบใด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลต้องให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ และระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา รวมทั้งการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ดั งกล่ า วให้ กั บ บุ ค คลภายในและภายนอกหน่ ว ยงานของรั ฐ
ทั้ ง นี้ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๒๓๔๐ : การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในต้ อ งมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้
มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น
การตีความ :
การกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ขึ้ น อยู่ กั บ ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความซับซ้อนของงานที่มอบหมายให้
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งาน
ในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
แต่ อ าจมอบหมายให้ ผู้ ต รวจสอบภายในที่ มี ป ระสบการณ์ เ หมาะสมให้ เ ป็ น
ผู้ดําเนินการสอบทาน โดยให้มีการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานดังกล่าว
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๒๙

๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที
๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบต้ อ งประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต และ
ผลการตรวจสอบ
๒๔๑๐.A๑ : การรายงานผลการตรวจสอบต้ อ งมี ผ ลการตรวจสอบซึ่ ง ผล
การตรวจสอบนั้น จะรวมถึงข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแผนการปรับปรุง
แก้ ไขการดํ า เนิ น งานที่ เหมาะสม อย่ า งไรก็ ต าม ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ ต รวจสอบภายในที่ เสนอนั้ น จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความคาดหวั ง ของ
หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนต้องมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์
การตีความ :
การให้ความเห็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจจะเป็นการจัดลําดับ
ความสําคัญ การสรุปประเด็นหรือการอธิบายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงในส่วนของขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ความเสี่ยง หรือภารกิจงาน ดังนั้น การเสนอความเห็น
จึงให้มีการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานและความมีนัยสําคัญ
๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภายในควรกล่าวถึงข้อตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจไว้ในรายงานผลการตรวจสอบด้วย
๒๔๑๐.A๓ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ ให้บุคคลภายนอกหน่วยงานของรัฐทราบ
ต้องระบุข้อจํากัดในการเผยแพร่และการนําผลการตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย
๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหาของการรายงานความคืบหน้าและการรายงานผล
การตรวจสอบบริการให้คําปรึกษาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน
และความต้องการของผู้รับบริการ
๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล
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๓๐

การตีความ :
การรายงานผลการตรวจสอบด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง คื อ โดยปราศจากข้ อ ผิ ด พลาด
และการบิดเบือนโดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
การรายงานด้ ว ยความเที่ ย งธรรม คื อ มี ค วามยุ ติ ธ รรม ไม่ อ คติ ไม่ ลํ า เอี ย ง
และเป็นผลที่ได้มาจากการประเมินข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทั้งหมดอย่างยุติธรรม
และสมดุล
การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเลี่ยง
การใช้คําศัพท์เทคนิคที่ไม่จําเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลที่สําคัญ และเกี่ยวข้องไว้
อย่างครบถ้วน
การรายงานที่รัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ําซ้อน และไม่มีการนําเสนอ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จําเป็น
การรายงานที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน
อันจะนําไปสู่การปรับปรุงในส่วนที่จําเป็น
การรายงานที่ครบถ้วน เป็นการนําเสนอข้อมูลที่มีใจความสําคัญต่อผู้อ่านรายงาน
อย่ างครบถ้ วน ซึ่ งรวมถึ งข้อมู ล สําคัญ ที่ เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ ข้อสั งเกตต่ างๆ
ที่เป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ
การรายงานที่ ทั น กาล คื อ การรายงานที่ ทั น เวลา โดยเปิ ด โอกาสให้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ได้ดําเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
๒๔๒๑ : ข้อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ
ในกรณี ที่ ตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบที่ เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลย
ในการกล่าวถึงประเด็นหลักที่สําคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบแก้ไข
และจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที
๒๔๓๐ : การระบุข้อความการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน
การระบุ ในรายงานผลการตรวจสอบว่ า การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ก็ ต่ อ เมื่ อ ผลการประเมิ น
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๑

๒๔๓๑ : การเปิดเผยการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน
กรณี ที่ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ต้องมีการเปิดเผยไว้ในรายงานผลตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
• หลักการหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้
• เหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายในนั้นได้
• ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในนั้นได้
๒๔๔๐ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม
การตีความ :
หั ว หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในมี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการสอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ รวมทั้ง กําหนดผู้ที่ได้รับรายงาน
และวิ ธี ก ารเผยแพร่ ร ายงานนั้ น ทั้ งนี้ หากหั วหน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
จะมอบหมายหน้ าที่ นี้ ให้ ผู้ อื่ น หั ว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในยั งคงมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ
๒๔๔๐.A๒ : การเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้
ในกฎหมายหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้
• ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ
• ปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ตามความเหมาะสม และ
• ควบคุมการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจํากัด
ในการใช้รายงานดังกล่าว

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๒

๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบการบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้รับบริการ
๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คําปรึกษา อาจมีการบ่งชี้ประเด็น
เกี่ ย วกั บ การกํ า กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม
หากเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานของรัฐในภาพรวม ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้ องรายงานให้ กั บหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
๒๔๕๐ : การให้ความเห็นในภาพรวม
การแสดงความเห็ นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภายใน
ต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ความคาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ความเห็นในภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์
การตีความ :
การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบ ให้รวมถึงเรื่องดังนี้
• ขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาที่ให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ
• ข้อจํากัดของขอบเขตการปฏิบัติงาน
• การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการใช้ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน/ที่ปรึกษาอื่นๆ
• การสรุปข้อมูลสําคัญที่ใช้สนับสนุนความเห็น
• กรอบความเสี่ ย งหรื อ การควบคุ ม หรื อ หลั ก เกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ เป็ น พื้ น ฐาน
การให้ความเห็นโดยรวม
• ความเห็นโดยรวม การใช้ดุลยพินิจ หรือข้อสรุปที่ยุติ
ทั้งนี้ ต้องชี้แจงสาเหตุของความเห็นโดยรวมที่ไม่น่าพอใจในรายงานดังกล่าว
๒๕๐๐ : การติดตามผล
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ
๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกําหนดกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติ
ตามข้ อเสนอแนะที่ ได้ นํ าเสนอในรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบหรื อหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๓

๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามผลของงานบริการ
ให้คําปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ
๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ในกรณี ที่ หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในมี ความเห็ นว่ า ความเสี่ ยงที่ เหลื ออยู่ ที่ ฝ่ ายบริ หาร
ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้ องหารื อกั บหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ หากยั งไม่ สามารถหาข้ อยุ ติ ได้ หั วหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป
การตีความ :
การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของฝ่ายบริหารนั้น อาจพิจารณาได้จากการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น
หรื อ การให้ คํ า ปรึ ก ษา การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของผลการตรวจสอบครั้ ง ก่ อ นหรื อ อื่ น ๆ
ทั้งนี้ การหาข้อยุติเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ใช่หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๔

ส่วนที่ ๓
คําอธิบายศัพท์

คํานิยาม
การตรวจสอบภายใน

คําอธิบายศัพท์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
(Charter)

กิ จ กรรมการให้ ความเชื่ อ มั่ น และการให้ คํ าปรึ ก ษาอย่ างเที่ ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม และการกํ ากั บดู แล
อย่างเป็นระบบ
เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในต้องประกอบด้วย
: สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
: สายการรายงาน ซึ่ ง รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในกั บ หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
: สิ ทธิ ในการเข้ าถึ งข้ อมู ล บุ คลากร และทรั พย์ สิ นต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
: ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การกํากับดูแล
(Governance)

กระบวนการดําเนินงาน เพื่อกํากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

การกํากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology
Governance)

กระบวนการที่ส ร้างความมั่น ใจว่า ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข อง
หน่วยงานของรัฐ

การควบคุม (Control)

การกระทําใดๆ ก็ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และกลุ่มบุคคล
กําหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร
และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทําให้
เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานสามารถบรรลุ
ผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๖

การควบคุมพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Controls)

การควบคุมที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการกํากับดูแล โดยจัดให้
มีระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่ น ระบบงานข้ อมู ล ระบบเครื อข่ าย และบุ คลากร ซึ่ งประกอบด้ วย
การควบคุ มแบบทั่ วไป (General Controls) และแบบเฉพาะทาง
(Technical Controls)

การทุจริต (Fraud)

การกระทําที่กฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด หรือละเมิด
อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ และเป็ น การกระทํ า ที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยปราศจากการข่ ม ขู่ บั งคั บ หรื อมี เหตุ บี บ คั้ น จากผู้ อื่ น การทุ จริ ต
คือ การกระทําของบุคคลหรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง
หรื อ บริ ก ารพิ เศษ โดยไม่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น หรื อ ค่ า ตอบแทนใดๆ หรื อ
เป็ นการกระทํ าเพื่ อก่ อให้ เกิ ดผลประโยชน์ ส่ วนตั วหรื อ ผลประโยชน์
ทางธุรกิจอื่น

การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่ไม่ พึงประสงค์ที่ อาจเกิดขึ้น เพื่ อให้ความเชื่อมั่ นอย่างสมเหตุส มผล
ว่าหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย

การสร้างคุณค่าเพิ่ม
(Add Value)

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่จะเป็นการสร้าง
มู ลค่ าเพิ่ มให้ กั บหน่ ว ยงานของรั ฐ และผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง โดยทํ าให้
หน่วยงานของรัฐสามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบของการให้คําปรึกษาแนะนํา
หรือการรายงานเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรหรืออื่ นๆ ที่ เห็ นสมควร เพื่ อ ให้
การดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์
ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน โดยจะทํ า หน้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล
ให้ หน่ วยงานของรั ฐมี ร ะบบการตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ม าตรการการบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ภายในที่ รั ด กุ ม
เพื่ อให้ การบริ ห ารงานหน่ วยงานของรั ฐโดยรวมเป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส
มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน

ความเสี่ยง (Risk)

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๗

งานบริการให้ความเชื่อมั่น
(Assurance Services)

การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล
อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกํากับดูแล
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น
การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์
และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น

งานบริการให้คําปรึกษา
(Consulting Services)

การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน
และขอบเขตของงานจะจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและ
มีจุดประสงค์ เพื่ อเพิ่มคุณค่าให้ กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการกํ ากั บดู แล การบริหารความเสี่ ยง และการควบคุ มของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้คําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคล่องตัว
ในการดํ าเนิ นงาน การออกแบบระบบงาน วิธี การต่ างๆ ในการปฏิ บั ติ งาน
และการฝึกอบรม เป็นต้น

ต้อง (Must)

การเน้นความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

แนวทางการปฏิบัติงาน

การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
แต่ละเรื่องที่ จะตรวจสอบ ด้วยวั ตถุ ประสงค์ อะไร ที่ หน่ วยรับตรวจใด
ณ เวลาใด และใช้ วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การตรวจสอบใด จึ งจะช่ วยให้
การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น

รายงานผลการปฏิ บัติงานตรวจสอบหรือการให้ คําปรึกษาด้านต่ างๆ
ของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
เช่น รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของ
ที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

แผนการตรวจสอบ

แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นไว้ล่วงหน้า
เกี่ ยวกั บ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ จํ านวนหน่ วยรั บ ตรวจ ระยะเวลาที่ ใช้
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเป็ น ระยะๆ และให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้
อย่างราบรื่นทันตามกําหนดเวลา

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๘

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทําไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์
ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ ใช้เท่ าใดจึงจะทําให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ

ผู้รับบริการ

ผู้ร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ

ฝ่ายบริหาร

ผู้ทํ าหน้ าที่ บริห ารซึ่งดํารงตํ าแหน่ งรองจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามลําดับ

ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

งานของผู้ตรวจสอบภายในที่ กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์

การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยรับตรวจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐ เลื อกใช้ บริการตรวจสอบจากหน่ วยงานตรวจสอบจากภายนอก
หั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
เรื่องของสัญญาว่าจ้าง และคุณภาพความน่าเชื่อถือของผลงาน รวมทั้ง
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
และติดตามผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

๓๙

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๒๘๕, ๐-๒๑๒๗-๗๒๘๑
โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๒๗
E – mail address : iastd@cgd.go.th

หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่ า กิ จ กรรมให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และการให้ ค าปรึ ก ษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ให้ ดี ขึ้น และจะช่ว ยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ บรรลุ ถึงเป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์ที่ กาหนดไว้ด้ ว ยการประเมิ น
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่กากับดูแลหรือผู้กากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐนั้น
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ
“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่บริหารซึ่งดารงตาแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามลาดับ
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๐ – ๑๕ ของหลักเกณฑ์นี้
“หน่ วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่ วยงานที่รับผิ ดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ
“หั ว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่ า ผู้ ด ารงต าแหน่ งสู งสุ ด ในหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
หรือดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๒ กรมบั ญชี กลางเป็ นผู้ ก าหนดคู่ มื อหรื อ แนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการตรวจสอบภายใน
ให้ หน่ วยงานของรั ฐ ตามข้ อ (๑) และ (๓) – (๗) ถื อ ปฏิ บั ติ และส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิ จ
เป็นผู้กาหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ

-2ความทั่วไป
ข้อ ๓ ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่ อนตาแหน่ ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประกาศ และค าสั่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตาแหน่งอื่นในขณะเดียวกัน
ไม่ได้
หั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จารณาสั่งการให้ ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิ บั ติ งานอื่ น ได้ ต ามควรแก่ ก รณี ทั้ งนี้ งานดั งกล่ าวต้ อ งไม่ ท าให้ ผู้ ต รวจสอบภายในขาดความเป็ น อิ ส ระ
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ข้อ ๗ ให้ผู้ ตรวจสอบภายในดารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทาหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ
เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ข้อ ๙ กรณีหน่ วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรั บ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดได้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
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ข้อ ๑๐ ให้ คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบผู้ ท รงคุณ วุฒิ อย่างน้อ ยหนึ่ งคนต้อ งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
(๑) เป็ น ผู้ มีค วามรู้ ความเข้าใจและมีป ระสบการณ์ เพี ยงพอที่จ ะทาหน้ าที่ ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน
(๒) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(๓) เป็ นผู้ สามารถอุ ทิ ศเวลาในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ และแสดงความเห็ นและรายงานผลการด าเนิ นงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นข้าราชการประจาที่ดารงตาแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐนั้น
(๒) ไม่ เป็ น กรรมการที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ เป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายหรื อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ห รื อ
มีอานาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจาจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดารงตาแหน่ง
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
(๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดารงตาแหน่ง
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
(๔) ไม่ เป็ น บุ พ การี ผู้ สื บ สั น ดาน หรือ คู่ส มรส ของคณะกรรมการ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จั ด ท ากฎบั ตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้ องกั บ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ องได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ และมี การสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) สอบทานประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริห าร
ความเสี่ยงและกระบวนการกากับดูแลที่ดี
(๓) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(๔) สอบทานการด าเนิ นงานของหน่ วยงานของรัฐให้ ถู กต้ องตามกฎหมาย ระเบี ยบ และข้ อบั งคั บ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
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การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้ น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
(๘) ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ส านั ก งาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ ผลการตรวจสอบและเรื่ อ งอื่ น ๆ และอาจเสนอแนะให้ ส อบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
(๙) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
(๑๐) ประเมิ น ผลการด าเนิ นงาน ปั ญ หาและอุ ปสรรคของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง
เสนอแนะแนวทางการพั ฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศั กยภาพของผู้ ตรวจสอบภายในของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย
หน่ว ยงานของรัฐ สามารถกาหนดหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติมจากวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่ ง วาระการประชุ ม และอื่ น ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามทีห่ น่วยงานของรัฐกาหนด
ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้
(๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้ อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้
(๑.๑) หน่ วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิ ดชอบตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ในกรณี ที่ ต รวจสอบงาน/โครงการของส่ ว นราชการในสั งกั ด ของกระทรวงนอกเหนื อ
จากงานของสานักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
งาน/โครงการที่ มี ความส าคัญ ต่ อผลส าเร็จ ของนโยบายกระทรวง และเป็ น งาน/โครงการที่ ได้ รับ นโยบาย
ให้ติดตามกากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้นๆ ด้วย
(๑.๒) หน่ วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลาง
ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หรือ สมควร หั ว หน้ าส่ ว นราชการ อาจมอบหมายให้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้
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ในกรณี ที่ ส่ วนราชการในส่ วนกลาง มี หน่ วยงานตั้ งอยู่ ในส่ วนภู มิ ภาค หั วหน้ าส่ วนราชการ
ในส่วนกลาง อาจมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
ระเบี ย บว่าด้ว ยการบริห ารราชการแผ่ น ดิน กฎหมายว่าด้ วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเงิ น หรื อ ระเบี ย บอื่ น ๆ ของทางราชการ โดยให้ ผู้ ต รวจสอบภายใน ตามข้ อ (๑.๓)
เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทน
(๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(๑) ก าหนดเป้ าหมาย ทิ ศ ทาง ภารกิ จ งานตรวจสอบภายใน เพื่ อสนั บ สนุ น การบริ ห ารงาน
และการด าเนิ น งานด้ า นต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของหน่ ว ยงานของรั ฐ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือ คณะกรรมการอื่ น ใดที่ ป ฏิ บั ติ งานในลั ก ษณะเดี ย วกั น
โดยคานึงถึงการกากับ ดูแลที่ดี ความมีประสิ ทธิภ าพของกิจกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย
(๒) ก าหนดกฎบั ต รไว้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน
ผลประเมิ น ปั ญ หาและอุ ป สรรค รวมทั้ งแผนปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานเสนอหั วหน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(๔) จั ด ท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่ มีระยะเวลาตั้งแต่ห นึ่ งปีขึ้น ไป
ให้นามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีด้วย
(๔.๑) กรณี หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามข้ อ (๑) หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่ ว นราชการในสังกัดกระทรวงที่น อกเหนือจากงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงให้สาเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย
(๔.๒) กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดั บ กรม ตรวจสอบส่ ว นราชการในสั ง กั ด ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ ส าเนาแผนการตรวจสอ บ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)
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ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
(๖.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดั บกระทรวง ตรวจสอบส่ วนราชการระดั บกรมในสั งกั ดกระทรวง ให้ ส่ งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ทราบด้วย
(๖.๒) กรณี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามข้ อ (๑) หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในระดั บ กรม ตรวจสอบหน่ ว ยงานของรัฐในส่ วนภู มิ ภาค ให้ ส่ งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
(๖.๓) กรณี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามข้ อ (๑) หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในระดับ จั งหวัด ตรวจสอบส่ วนราชการส่ วนภูมิภ าค ให้ ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบ
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย
(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(๘) ในกรณีมีความจาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอีย ดของงาน คุณ สมบัติของผู้ รับจ้าง ระยะเวลาดาเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
(๙) ปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องทีส่ าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนกัน
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การตรวจสอบ วิ เคราะห์
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริห ารความเสี่ยง
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
(๑) ประเมิ นความมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการด าเนิ นงานในหน้ าที่ ของหน่ วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบการดู แ ลรั ก ษา และความปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
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ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้
หน่วยรับตรวจ
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
(๓) จั ด ท าบั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ เอกสารประกอบรายการบั ญ ชี พ ร้อ มที่ จ ะให้ ผู้ ต รวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิ บั ติ ตามข้ อทั กท้ วง และข้ อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในในเรื่ องต่ างๆ ที่ หั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไปพลางก่ อ น และจั ดให้ มี คณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปี นั บ แต่ วั น ที่ ห ลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ นี้
ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ ปฏิบัตินี้
ใช้บั งคับ ให้ ดาเนิ น การต่อไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบี ยบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้ วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับ
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คาปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
แนวปฏิบัติ
๑. หลักปฏิบัติที่กาหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม
๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ความซื่ อ สั ต ย์ (Integrity) ความซื่ อ สั ต ย์ ข องผู้ ต รวจสอบภายในจะสร้ า งให้ เ กิ ด
ความไว้วางใจและทาให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
๓.๒ ความเที่ ย งธรรม (Objectivity) ผู้ ต รวจสอบภายในจะแสดงความเที่ ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลาเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องทาหน้ าที่ อย่ างเป็ น ธรรมในทุ กๆ สถานการณ์ และไม่ ป ล่ อยให้ ค วามรู้สึ ก ส่ ว นตัว หรือ ความรู้สึ กนึ กคิ ด
ของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า และสิทธิ
ของผู้ เป็ นเจ้ าของข้ อมู ลที่ ได้ รั บทราบจากการปฏิ บั ติ งาน และไม่ เปิ ดเผยข้ อมู ลดั งกล่ าว โดยไม่ ได้ รั บอนุ ญ าต
จากผู้ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
๓.๔ ความสามารถในหน้ าที่ (Competency) ผู้ ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทั กษะ และ
ประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
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๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
๑ .๑ ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของตนด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ขยั น หมั่ น เพี ยร
และมีความรับผิดชอบ
๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล
ตามวิชาชีพที่กาหนด
๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่ วนร่วมในการกระทาที่อาจน าความเสื่ อมเสียมาสู่ วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย
ต่อหน่วยงานของรัฐ
๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ
๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทาการใดๆ ที่จะทาให้เกิดอคติ ลาเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
๒.๒ ผู้ ตรวจสอบภายในไม่ พึ งรั บสิ่ งของใดๆ ที่ จะท าให้ เกิ ดหรื อก่ อให้ เกิ ดความไม่ เที่ ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
๒.๓ ผู้ ต รวจสอบภายในต้ องเปิ ด เผยหรือ รายงานข้ อเท็ จจริงอัน เป็ น สาระส าคั ญ ทั้ งหมด
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทาให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการปิดบังการกระทาผิดกฎหมาย
๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
๓.๑ ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องมี ความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้ อมู ลต่ างๆ ที่ ได้ รั บ จาก
การปฏิบัติงาน
๓.๒ ผู้ ตรวจสอบภายในต้องไม่ นาข้ อมู ลต่ างๆ ที่ได้ รับจากการปฏิ บั ติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเอง และจะไม่กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
๔.๑ ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องปฏิ บั ติ หน้ าที่ เฉพาะในส่ วนที่ ตนมี ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ
และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
๔.๒ ผู้ ต รวจสอบภายในจะต้อ งปฏิ บัติห น้าที่โดยยึด หลั กมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ
๔.๓ ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง รวมทั้ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
.

คำสั่งเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
ที่ 712/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน ทั้ งนี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบภายในของเทศบาลตาบลห้วยกระเจาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
ดังกล่าว จึงแต่งตั้ง
๑. นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
๒. นางศุภิสรา ใคร่ครวญ
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเหลือ
โดยให้ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้ อยตามความจาเป็น และเหมาะสม โดยคานึ งถึงประสิท ธิภ าพของระบบการ
ควบคุ ม ภายในและความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่ ต รวจสอบ รวมทั้ งวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการบริห ารและการ
ปฏิบัตงิ านของหน่วยรับตรวจ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่ง
และมติค ณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิ น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และหรือระเบียบ ข้อบังคับคาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
(๕) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่ นและปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(๖) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ เป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยประสานงานกั บ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และผู้ ต รวจสอบ ซึ่ งผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด
หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนดแต่งตั้ง
(๗) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ
(๘) การปฏิ บัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติห น้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด และคู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กระทรวงมทหาดไทยกาหนด ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
คู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง
(๙) ให้ผู้ตรวจสอบ...

-๒(๙) ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี และส่งสาเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย
(๑๐) ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริห ารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อย
ทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหาย
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
ให้ ผู้ ที่ได้รั บแต่ งตั้งปฏิ บั ติห น้าที่ตามที่ ได้ รับ มอบหมายหากมีปั ญ หาอุปสรรคในการปฏิ บั ติหน้ าที่ ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63

(ลงชื่อ)
(นายสิริพงศ์ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ ๐3๔-677285
ที่ กจ ๕510๑/วันที่ 2 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง ขออนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64
เรียน ปลัดเทศบำล/นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจำ
ตำมที่พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำร
ตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร
ตรวจสอบภำยในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. 2561
บัดนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอแผนกำร
ตรวจสอบภำยในดังกล่ำวเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่ส่งมำพร้อมบันทึกข้อควำมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ)............................................. ผู้ เขียนแผน
(นำงศุภิสรำ ใคร่ครวญ)
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(ลงชื่อ)............................................. ผู้เสนอแผน
(นำยธำรณรัฐน์ นพรัธษ์ธำดำ)
หัวหน้ำสำนักปลัด
เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจำ
......................................................................................................................................................................
 โปรดทรำบ  โปรดพิจำรณำลงนำม  โปรดพิจำรณำสั่งกำร  โปรดพิจำรณำอนุญำต
 โปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
(ลงชื่อ)
( นำยปรำณี ลำเภำ )
ตำแหน่ง ปลัดเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
วันที่ 3 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63
..................................................................................................................................................................................
 ทรำบ

 ดำเนินกำร

 แจ้งไป

 ชอบ

 อนุญำต

 อนุมัติ

 มอบ..............................  ถือปฏิบัติ
(ลงชื่อ)
( นำยสิริพงศ์ สืบเนียม)
นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจำ
วันที่ 5 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕63

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลห้วยกระเจำ ๐3๔-677285
ที่ กจ ๕510๑/วันที่ 28 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64
เรียน ปลัดเทศบำล/นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจำ
เนื่องด้วยพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มี
กำรตรวจสอบภำยใน ทั้ งนี้ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงกำรคลั งว่ำด้ ว ยมำตรฐำนและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. 2561
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรตรวจสอบภำยในของเทศบำลต ำบลห้ ว ยกระเจำเป็ น ไปด้ ว ยควำมถู ก ต้ อ ง
จึงขออนุมัติดำเนินกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในของเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕64 เพื่อผู้ตรวจสอบภำยในจะได้ ดำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนที่กำหนดเอำไว้ รวมทั้งสำหรับ
แจ้งให้หน่วยรับตรวจทรำบถึงแผนกำรตรวจสอบภำยในดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติต่อไป
(ลงชื่อ)............................................. ผู้ขออนุมัติ
(นำงศุภิสรำ ใคร่ครวญ)
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
(ลงชื่อ)............................................ ผู้ตรวจสอบภำยใน
(นำยธำรณรัฐน์ นพรัธษ์ธำดำ)
หัวหน้ำสำนักปลัด
เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจำ
.............................................................................................................................. ........................................
 โปรดทรำบ  โปรดพิจำรณำลงนำม  โปรดพิจำรณำสั่งกำร  โปรดพิจำรณำอนุญำต
 โปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
(ลงชื่อ)
( นำยปรำณี ลำเภำ )
ตำแหน่ง ปลัดเทศบำลตำบลห้วยกระเจำ
วันที่
เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕63
..................................................................................................................................................................................
 ทรำบ

 ดำเนินกำร

 แจ้งไป

 ชอบ

 อนุญำต

 อนุมัติ

 มอบ..............................  ถือปฏิบัติ
(ลงชื่อ)
วันที่

( นำยสิริพงศ์ สืบเนียม)
นำยกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจำ
เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕63

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลห้วยกระเจา โทร ๐3๔ – 677285
ที่ กจ 55102/วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕63
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
เรื่องเดิม
กระบวนการบริหารงาน สาหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) จาเป็นต้อง
กาหนดแผนไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ โดยแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ที่กาหนดเป็นการ
วางแผนดาเนินการล่วงหน้ามีร ะยะเวลา ๑ ปี ลักษณะของแผนจะกาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต เรื่องที่ตรวจสอบ
ความถี่ หน่วยรับตรวจ อัตรากาลัง เวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ
ดังนั้น แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเพื่อชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตาม
แนวทางที่กาหนด อันนาไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด คือ บุคลากร เวลา แล้ว
นามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป
ข้อเท็จจริง
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จาเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการวาง
แผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ให้มีความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้
เหมาะสมกับปริมาณตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะ อัตรากาลัง จานวนหน่วยรับตรวจ ความถี่
เวลาตรวจสอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน และภารกิจอื่น เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้คาปรึกษาแนะนาข้อระเบียบกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานองค์ การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานภายนอกอื่น
การประสานงานกรม / จังหวัด / อาเภอ / สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้งการจัดทาตัวชี้วัดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ได้กาหนดให้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกระยะ ๖ เดือน ดังนั้น หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจึ งจั ดทาแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ ๒๕64 ลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับแผนให้
เหมาะสมกับทุกสถานการณ์
ข้อระเบียบ/กฎหมาย
หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรั บ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ข้อพิจารณาและอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดพิจารณาและอนุมัติดาเนินการดังต่อไปนี้
โปรดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ
๒๕64 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ความละเอียดตามแผนการตรวจสอบ ฯ ที่แนบมาท้ายนี้)

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)
(นางศุภิสรา ใคร่ครวญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน
-

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
(นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา)
หัวหน้าสานักปลัด

- อนุมัติ ลงนามแล้ว
(ลงชื่อ)
(นายสิริพงศ์ สืบเนียม )
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

(นายปราณี ลาเภา)
ปลัดเทศบาลตาบลห้วยกระเจา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลห้วยกระเจา (งานตรวจสอบภายใน) โทร ๐3๔ – 677285
ที่ กจ 55102/วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕64
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา
เรื่องเดิม
กระบวนการบริ หารงาน ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน จาเป็นต้องกาหนดแผนไว้ ล่วงหน้า
เช่นเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ โดยมีแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี และมีระยะเวลาการเข้า
ตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถี่ หน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ นั้น
ข้อเท็จจริง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จาเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังนี้
๑. ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจมี ค วามถู ก ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ
คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และ
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและสามารถพิจารณาสั่งการให้
มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
(นางศุภิสรา ใคร่ครวญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ความเห็น...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายปราณี ลาเภา)
ปลัดเทศบาลตาบลห้วยกระเจา
ความเห็น............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายสิริพงศ์ สืบเนียม)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระเจา

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 -กันยายน พ.ศ. 2564)
ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี
1 . ด้านงบประมาณ
แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หนวยรับตรวจ สานักปลัด , กองคลัง และ กองชาง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาได้มีการดาเนนการตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ ก้ไขเพ่มเตม
จนถึงปัจจุบัน หรือไม
2. เพื่อให้ทราบว าการโอนและแก้ ไขเปลี่ย นแปลง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้ ดา เ น น ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนท้องถ่น พ.ศ. 2548 หรือไม
3. เพื่ อ เสนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคต าง ๆ
และปรับปรุงการปฏบัตงานให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจาปี
พ.ศ. 2564 โดยแบงเป็น
- สานักปลัด (1 – 30 มถุนายน 2564)
- กองคลัง (1 – 31 กรกฎาคม 2564)
- กองชาง (1 – 31 สงหาคม 2564)

ผลการตรวจทาน หนวยรับตรวจทุกสำนัก/กองได้มีการ
โอนงบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยได้ปฏบัต
เปนไปตามอำนาจการอนุมัตทีไ่ ด้บัญญัตไว้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยวธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถน่ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่
2 และ 3) พ.ศ. 254 3 และมีหนังสือแจ้งผ้กำกับดแล
ทราบ ตามระเบียบ ฯ อยางถกต้อง หนวยรับตรวจทุก
สำนัก/กองได้นาแผนพัฒนาท้องถ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561 –
2564) เปนกรอบในการจัดทำเทศบัญญัต งบประมาณ
รายจ ายประจำปี การโอนงบและแก้ ไ ขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
ใ น ก า ร เ ข้ า ต ร ว จ ส อ บ เ รื่ อ ง ก า ร โ อ น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไมพบข้อผดพลาดที่มีนัยสำคัญ
พบข้อผดพลาดเพียงเลกน้อย เชน
- จากการเข้าตรวจสอบสำนักปลัดพบวาสำเนาคฉบับ
บั ญ ชี โ อนงบประมาณบางฉบั บ ไม ได้ ล งว ั น ที่ ทำให้ ไ ม
สามารถทราบวันทีอ่ นุมัตการโอนงบประมาณ ได้แนะนำ
และให้หนวยรับตรวจแก้ไขในวันเข้าตรวจแล้ว
- ในการโอนเปลี่ย นแปลงคำชี้ แ จงและการโอนลด
งบประมาณ พบว ามี ก ารเปลี่ย นแปลงคำชี้ แ จงหลาย
โครงการ และโอนลดในแผนงานเดียวกันปลอยครั้ง แสดง
ให้วาการวเคราะหงบประมาณและการเชื่อมโยงข้อมลใน
ก า ร จั ด ทำเ ท ศ บั ญ ญั ต ไ ม เ พี ย ง พ อ เ ห น ค ว ร กาชั บ ใ ห้
เจ้าหน้าที่ผ้รับผดชอบรวบรวมข้อมล เพื่อนำเสนอผ้มีสวน
เกีย่ วข้องเพื่อปฏบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า
ด้วยวธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถน่
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 8 และ ข้อ 23 ในการจัดทาเทศบัญญัต
งบประมาณในปีถัดไป

2. ด้านการเงน
แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การยืมเงนและสงใช้เงนยืม
หนวยรับตรวจ สานักปลัด , กองคลัง และ กองชาง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ ทราบว าการจายเงนยืม การอนุมั ต ตลอด
จนถึ งการส งใช้ เ งนยื ม มี ก ารปฏ บั ต ถ กต้ อ งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงน การเบก
จายเงน การฝากเงน การเกบรักษาเงนและการตรวจเงน
ขององคกรปกครองส วนท้ องถน่ พ.ศ. 2547 แก้ ไข
เพ่มเตมจนถึงปัจจุบัน หรือไม
2. เพื่อให้ทราบวาลกหนี้ที่มีอย มีหลักฐาน ตรงตาม
รายละเอียดลกหนี้ที่ปรากฏหรือไม
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงาน ให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสาร
สัญญายืมเงน, หลักฐานการขอยืมเงน, ทะเบียนคุม
สัญญาการยืมเงน, สมุดเงนสดจาย โดยแบงเป็น
- สานักปลัด (1 – 30 มถุนายน 2564)
- กองคลัง (1 – 31 กรกฎาคม 2564)
- กองชาง (1 - 31 สงหาคม 2564)

ผลการตรวจทาน
- สานักปลัด ได้มีการจัดทาบันทึกการยืมเงนกับ
หนวยงาน โดยเป็นการยืมเงนตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการรับเงน การเบกจายเงน การฝากเงน
การเกบรักษาเงนและการตรวจเงนขององคกรปกครอง
สวนท้องถน่ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่มเตม ถึง) ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548 ข้อ 86 (3) การยืมเงนเพื่อปฏบัตราชการ
นอกเหนือจากกรณีเดนทางไปประจาตางสานักงานหรือ
กรณีเดนทางกลับภมลาเนาเดมและกรณี นอกเหนือจาก
การเดนทางไปราชการอื่น
หนวยรับตรวจได้มีการจัดทำสัญญายืมเงน ทะเบียน
คุมลกหนี้ และบันทึกรายการในสมุดเงนสดจาย เปนไป
ตามระเบียบฯ และแนวทางการบันทึกบัญชีขององคกร
ปกครองสวนท้องถน่ และในวันเข้าตรวจสอบพบลกหนี้
เงนยื มทีย่ ั ง ไมครบกาหนดในการส งคื น จำนวน 1 ราย
เปนเงน 3,000 บาท
- กองคลังและกองชาง ไมมีรายการขอยืมเงนกับ
หนวยงานในการเข้าตรวจสอบ
ข้อเสนอแนะ ในการเข้าตรวจสอบเรื่องการยืมเงนและสง
ใช้เงนยืมไมพบข้อผดพลาดที่มีนัยสาคัญ พบข้อผดพลาด
เพียงเลกน้อย เชน
- เอกสารแนบท้ายสัญญายืม ไมมีการรับรองสาเนา
เอกสาร จึงได้แจ้งให้หนวยรับตรวจทราบ ณ วันทีเ่ ข้า
ตรวจเพื่อให้ถือปฏบัตในคราวตอไป

แผนการเข้า
ตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง ฎีกาเบกจายเงน
หนวยรับตรวจ
กองคลัง
วัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบ
1. เ พ ื่อ ใ ห้ ท ร า บ ว า
หน วยงานได้ ถื อ ปฏ บั ต
ตามระเบี ย บกระทรวง
มหาดไทยว าด้ว ยการรั บ
เงน การเบกจายเงน การ
ฝากเง น การเก บรั ก ษา
เงนและการตรวจเงนของ
องคกรปกครองส วนท้อ ง
ถ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไ ข
เพ่ ม เต มจนถึ ง ปั จ จุ บั น
หรือไม
2. เพื่อให้ทราบความ
ถ ก ต้ อ ง ข อ ง เ อ ก ส า ร
ประกอบฎีกาเบกจายเงน
แ ล ะ ฎี ก า เ บ ก เ ง น ว า
ครบถ้วนถกต้องหรือไม
3. เ พื่ อ เ ส น อ แ น ว
ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ตาง ๆ และปรับปรุงการ
ป ฏ บั ต ง า น ใ ห้ มี
ประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ใน
การตรวจสอบ
ตรวจสอบฎีกาขอเบก
เงน, เอกสารประกอบ
ฎีกาและสมุดเงนสดจาย
(สุมตรวจเอกสารที่จัดทา
ไว้ ตุลาคม 2563 ถึง
มถุนายน 2564)

ผลการตรวจทาน
หนวยรับตรวจได้จัดเกบฎีกาเบกเงนโดยเรียงตามรายงานการจัดทาเชคโดยถือปฏบัต
ตามระเบียบกรมการปกครองวาด้วยการบันทึกบัญชี พ.ศ. 2543 หนังสือกรมสงเสรม
การปกครองสวนท้องถ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 819 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547
เรื่องปรับระบบการบันทึกบัญชีของเทศบาลตาบลกอนเข้าสระบบการบันทึกบัญชีด้วย
ระบบคอมพวเตอร และตามหนังสือกรมสงเสรมการปกครองสวนท้องถน่ ที่ มท0808.4/
ว 2397 ลงวันที่ 24 พฤศจกายน 2554 เรื่องซักซ้อมการจัดเกบเอกสารการรับ –
จายเงนขององคกรปกครองสวนท้องถ่น
หนวยรับตรวจได้จัดทาฎีกาด้วยระบบการบันทึกบัญชีด้วยคอมพวเตอร ( e-LAAS)
และได้มีการบันทึกบัญชีเป็นไปตามแนวทางการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ท้องถ่น

แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง รายงานสถานะการเงนประจาวัน
หนวยรับตรวจ กองคลัง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงน การเบกจายเงน
การฝากเงน การเกบรักษาเงนและการตรวจเงนของ
องคกรปกครองสวนท้องถ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่มเตม
จนถึงปัจจุบันหรือไม
2. เพื่อให้ทราบความถกต้องของเงนสดคงเหลือมีอย
จรงและครบถ้วนตรงกับรายงานเงนคงเหลือประจาวัน
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงานให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงาน
สถานะการเงนประจาวันและคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
เกบรักษาเงน (สุมตรวจเอกสารที่จัดทาไว้ เมษายน –
มถุนายน 2564)

ผลการตรวจทาน หนวยรับตรวจได้มีคาสั่งแตงตัง้ เจ้าหน้าที่
รับเงนและสงเงนของเทศบาลตาบลห้วยกระเจา เพื่อเกบ
รักษาเงนสด โดยรวมกันตรวจสอบจานวนเงนกับรายงาน
สถานะการเงนประจาวัน เมื่อปรากฏวาถกต้องแล้วนาเข้า
เกบในต้นรภัยของหนวยงาน
หนวยรับตรวจได้มีการจัดทารายงานสถานะการเงน
ประจาวันทุกวันที่มีการรับ – จายเงน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงน การเบกจายเงน
การฝากเงน การเกบรักษาเงนและการตรวจเงนของ
องคกรปกครองสวนท้องถ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่มเตม
ถึง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 แตยังจัดทาไมครบถ้วนตาม
รปแบบที่กาหนด โดยหนวยรับตรวจขาดการระบุจานวน
เชคที่อนุมัตแล้วแตผ้มีสทธ์ยังไมมารับเงนทำให้ไมสามารถ
ทราบรายการเชคทีอ่ นุมัตแล้วแตผ้มีสทธ์ไมมารับเงนได้
เจ้าหน้าที่ผ้รับผดชอบได้จัดทารายงานสถานะการเงน
ประจาวัน เสนอผานปลัดเทศบาลและผ้บรหารรับทราบ
ตามระเบียบอยางถกต้อง
ข้อเสนอแนะ
ในการเข้ า ตรวจสอบเรื่ อ งรายงานสถานะการเง น
ประจาวัน ไมพบข้อผดพลาดที่มีนัยสาคัญ ข้อผดพลาดที่
ตรวจพบเป็นการจัดทาเอกสารที่ยังไมครบถ้วน โดยขาด
การระบุจานวนเชคที่อนุมัตแล้วแตผ้มีสทธ์ยังไมมารับเงน
ทาให้ไมสามารถทราบรายการเช คที่อนุมัตแล้วแตผ้มีสทธ์
ไมมารับเงนได้ ได้แนะนาให้ผ้อานวยการกองคลัง กาชับ
เจ้าหน้าที่ผ้รับผดชอบในการจั ดทารายงานสถานะการเงน
ประจาวัน ปฏบัตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วย
การรับเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรัก ษา
เงนและการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนท้องถ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพ่ มเตมถึง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และ
ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม
2557 เรื่อง การกาหนดแบบพมพและเอกสารที่ใช้ในการ
ปฏ บัตงานทางการเงนขององคกรปกครองส วนท้ อ งถ่ น
โดยเครงครัด ตอไป

แผนการเข้าตรวจสอบ
เรื่อง การจัดทาใบนาสงและใบสรุปใบนาสง
หนวยรับตรวจ กองคลัง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงน การ
เบกจายเงน การฝากเงน การเกบรักษาเงนและการ
ตรวจเงนขององคกรปกครองสวนท้องถ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่มเตมจนถึงปัจจุบันหรือไม
2. เพื่อให้ทราบวารายการที่แสดงในรายงาน
แสดงการจัดเกบและนาสงเป็นเงนรายได้ถกต้อง
ตรงกับเอกสารหลักฐานการรับเงน
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ตางๆ และปรับปรุงการปฏบัตงานให้มี
ประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ใบเสรจรับเงน, ใบสาคัญสรุปใบนาสง, ใบสรุปใบ
นาสง, สมุดเงนสดรับ และคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรับสงเงน (สุมตรวจเอกสารทีจ่ ัดทา
ไว้ เมษายน – มถุนายน 2564)

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจทาน หนวยรับตรวจได้มีคาสั่งแตงตั้งเจ้าหน้าที่รับเงน
และสงเงนของเทศบาลห้วยกระเจา เพื่อตรวจสอบจานวนเงนที่
เจ้าหน้าทีจ่ ัดเกบและนาสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การรับเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรักษาเงนและการ
ตรวจเงนขององคกรปกครองสวนท้องถน่ พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่มเตมถึง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 12
เจ้าหน้าทีจ่ ัดเกบได้นาสงเงนที่จัดเกบสงให้กับเจ้าหน้าที่การเงน
โดยได้จัดทาใบนาสงเป็นหลักฐานในการรับสงเงนและเจ้าหน้าที่
การเงนได้จัดทาใบสรุปใบนาสงเสนอผ้ตรวจสอบตามรปแบบระบบ
การบันทึกบัญชีด้วยคอมพวเตอร (e-LAAS)
หนวยรับตรวจได้มีการบันทึกเงนที่ได้รับในสมุดเงนสดรับภายใน
วันที่ได้รับเงนกรณีที่มีการรับเงนภายหลังกาหนดเวลาปิดบัญชีทาให้
ไมสามารถนาเงนฝากธนาคารได้ทัน ได้บันทึกรายการรับเงนในวัน
นั้น และบันทึกยอดเงนสดยกไปและเกบเงนสดนั้นในต้นรภัยโดยมี
คาสั่งที่ 239/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แตงตั้ง
คณะกรรมการเกบรักษาเงน เพื่อเกบรักษาเงนสดที่ไมสามารถนา
ฝากธนาคารได้ทัน
ข้อเสนอแนะ ในการเข้าตรวจสอบเรื่องการจัดทาใบนาสง และใบ
สรุปและใบนาสงหนวยรับตรวจได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงน การเบกจายเงน การฝากเงน
การเกบรักษาเงนและการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนท้องถ่น
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่มเตมถึง) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และตาม
หนังสือที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การกาหนดแบบพมพและเอกสารที่ใช้ในการปฏบัตงานทาง
การเงนขององคกรปกครองสวนท้องถ่นอยางเครงครัดจึงไมพบ
ข้อผดพลาดทีม่ ีนัยสาคัญในการเข้าตรวจในครั้งนี้

3. ด้านการพัสดุ
แผนการเข้าตรวจสอบ
เรื่อง แผนดาเนนการจัดซื้อจัดจ้าง
หนวยรับตรวจ กองคลัง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 หรือไม
2. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงาน ให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ในการตรวจสอบ
ตรวจสอบแผนปฏบัตการจัดซื้อจัดจ้าง, แบบรายงานผล
การปฏบัตตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สุมตรวจที่จัดทาไว้
ตุลาคม 2563 – มถุนายน 2564)

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ
ผลการตรวจทาน
หนวยรับตรวจ ในฐานะหนวยงานพัสดุกลางได้มีการจัดทา
ประกาศเทศบาลห้วยกระเจา เรื่องการจัดทาแผนการปฏบัต
การการจั ดซื้อ จัดจ้า งตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงน
แผ นด น เรื่องการจั ด ทำแผนปฏ บั ต การจัด ซื้ อจั ดจ้า ง พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
กากับดแลการ ปฏบัตงานของเจ้าหน้าที่และบรหารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององคกร สาหรับรายการพั สดุครุภัณฑที่มีวงเงนใน
การจั ด หาเก น 500,000 บาทและพ ัส ดุ ป ระเภทที่ ด น
ส่งกอสร้างที่มีวงเงนในการจัดหาเกน 1,000,000 บาท
ขึ้นไปให้เป็นไปตามกาหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ โดยได้จัดทำ
แผนปฏ บั ต การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามเทศบั ญ ญั ต งบประมาณ
รายจายของหนวยงานและเสนอบรหารท้องถ่นและสาเนาให้
สานักงานตรวจเงนแผนดนจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว างปี ไ ด้ รั บ การอนุ มั ต งบประมาณเง นอดหนุ น
เฉพาะกจ หนวยงานได้จัดทาแผนปฏบัตการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ม
เตมและเสนอผ้บรหารท้องถ่ นและสำเนาให้สานักงานตรวจ
เงนแผนดนจังหวัด กาญจนบุรี ไ ด้มีก ารตรวจสอบตดตามผล
การปฏบัตงานตามแผนปฏบัตการจัดซื้อจัดจ้างแล้วรายงาน
ผลการตรวจสอบตามแบบที่กาหนด โดยได้จัดทาและเสนอ
ผ้ บรหารท้องถ่น และส าเนาให้ ส านักงานตรวจเงนแผนดน
จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อเสนอแนะ ในการเข้าตรวจสอบเรื่องแผนดาเนนการจัดซื้อ
จัดจ้างพบวาหนวยรับตรวจได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถน่ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงน
แผนดน เรื่อง การจัดทาแผนปฏบัตการจัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ.
2546 อยางเครงครัดจึงไมพบข้อผดพลาดทีม่ ีนัยสาคัญใน
การเข้าตรวจในครั้งนี้

แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การเบก – จายพัสดุ
หนวยรับตรวจ สานักปลัด , กองคลัง และ กองชาง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 หรือไม
2. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงานให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนคุมพัสดุ, สถานที่ในการเกบรักษาพัสดุ โดย
แบงเป็น
- สานักปลัด (1 – 30 มถุนายน 2564)
- กองคลัง (1 – 31 กรกฎาคม 2564)
- กองชาง (1 – 31 สงหาคม 2564)

ผลการตรวจทาน หนวยรับตรวจได้มีการจัดทาทะเบียน
เพือ่ ควบคุมพัสดุแยกเป็นชนดและแสดงรายการ มีการ
อ้างองที่มาในการรับเข้าบัญชี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหารราชการ
สวนท้องถ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 ข้อ 145
หนวยรับตรวจได้มีการจัดทาใบเบกวัสดุ และลงบันทึก
บัญชีทะเบียนคุมพัสดุแยกเป็นรายการ ในการเบกพัสดุแต
ละครั้งมีการเสนอใบเบกพัสดุผานหัวหน้ากองเพื่ออนุมัต
ในการเบกจายทุกครั้งที่มีการเบกจาย และได้เกบใบเบก
พัสดุไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2553 ข้อ 146-147
ข้อเสนอแนะ
ในการเข้าตรวจสอบ พบว าหนวยรับตรวจได้ถือปฏ บัต
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด้ ว ยการพั ส ดุ ข อง
หนวยการบรหารราชการสวนท้องถ่ น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่มเตม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 อยางเครงครัด พบข้อ
ผ ดพลาดเพี ย งเล กน้ อ ย อาท สานั ก ปลั ด ลงรายการ
เบ กจ ายโดยไม เรีย งล าดับ ก อน – หลั ง วั น ที่ เ บ กจ ายได้
แนะน าหั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด ก าชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผ้ รั บ ผ ดชอบ
ทาการแก้ไขให้ถกต้องในวันเข้าตรวจแล้ว

แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การยืมพัสดุ และการเกบรักษาพัสดุ
หนวยรับตรวจ กองคลัง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 หรือไม
2. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงาน ให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนการยืมพัสดุ, สถานที่ในการเกบรักษาพัสดุ
(ระหวางวนที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มถุนายน
2564)

ผลการตรวจทาน
หนวยรับตรวจในฐานะหน วยงานพั ส ดุ ก ลางได้ มี ก าร
จัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ โดยมีการกาหนดเลขรหัส
ครุ ภั ณ ฑ และลงเลขรหั ส ครุ ภั ณ ฑ ในทะเบี ย นคุ ม เมื่ อ มี
หนวยงานหรือผ้ที่ประสงคขอยืมพั สดุครุภัณฑ ได้จัดให้มี
บันทึกการยืมวัสดุ/อุปกรณของเทศบาลห้วยกระเจาเพื่อ
ใช้ ค วบคุ ม และตรวจสอบพั ส ดุ ค รุ ภ ัณ ฑ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ มเตม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553
การเกบรักษาพั ส ดุ ครุภั ณฑของหนวยงานได้จั ด ให้ มี
สถานที่ในการเกบรักษาอยางเหมาะสม (สุมตรวจต้เกบ
เอกสารพมพเขียว)
ข้อเสนอแนะ
ในการเข้าตรวจสอบ พบว าหนวยรับตรวจได้ถือปฏ บัต
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด้ ว ยการพั ส ดุ ข อง
หนวยการบรหารราชการสวนท้องถ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่มเตม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 อยางเครงครัดจึงไมพบ
ข้อผดพลาดที่มีนัยสาคัญ ในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้

แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การควบคุมงานกอสร้าง
หนวยรับตรวจ กองชาง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการบรหาร
ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่มเตม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 หรือไม
2. เพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงาน ให้มีประสทธภาพ
ขอบเขตข้อมลที่ใช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบคาสั่ง
แตงตัง้ ผ้ควบคุม, การจัดทารายงานปฏบัตงานของผ้
รับจ้างและเหตุการณแวดล้อมที่ผ้ควบคุมงานรายงาน
(สุมตรวจเอกสารงานกอสร้างระหวางเดือนเมษายน –
กรกฎาคม 2564)

ผลการตรวจทาน
- สุ มตรวจการสอบราคาโครงการก อสร้ า งถนน
คอนกรีต เสรมเหลก (ซอยศาลพอป่) บ้านห้วยกระเจา หม
ที่ 3 พบวาหนวยงานได้มีการจัดทาคาสั่งเพื่อแตงตั้งผ้ควบ
คุมงานกอสร้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
พั ส ดุ ข องหน วยการบร หาร ราชการส วนท้ อ งถ่ น พ.ศ.
2535 แก้ ไ ขเพ่ ม เต ม (ฉบั บ ที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้ อ 30
และช างผ้ ควบคุมงานได้ล งลายมือ ชื่อรับทราบในคาสั่ง
แล้ว
- สุ มตรวจการสอบราคาโครงการก อสร้ า งถนนผ ว
จราจร Cape Seal หม ที่ 21 บ้ า นดอนสว าง พบว าผ้
ควบคุมงานตามที่ได้รับการแตงตั้งจากหนวยงานได้เข้า
ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสั ญ ญา
ตามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยว าด้ ว ยการพั ส ดุ ข อง
หนวยการบรหาร ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่มเตม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 66 (1) และได้จด
บันทึกสภาพการ ปฏบัตงานของผ้รับจ้างและเหตุการณ
แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏบัตงานรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของหนวยการ
บรหาร ราชการสวนท้องถ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่มเตม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 66 (3)
ข้อเสนอแนะ
ในการเข้าตรวจสอบ พบวาหนวยรับตรวจได้ถือปฏบัต
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของ
หนวยการบรหารราชการสวนท้องถ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพม่ เตม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จึงไมพบข้อผดพลาดที่มี
นัยสาคัญ ในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้

แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การใช้และรักษารถยนตของอปท.
หนวยรับตรวจ สานักปลัด
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบวาหนวยงานได้ถือปฏบัตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้ ว ยการใช้ ร ถยนต ขององค กร
ปกครองสวนท้องถน่ พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง หรือไม
2. เพือ่ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
ปรับปรุงการปฏบัตงาน ให้มีประสทธภาพ

ผลการตรวจทาน
หน วยรั บตรวจได้ จั ด ทำบั ญ ชี แ ยกประเภทรถยนต
ส วน กลารว มทั้ง แ สด ง หลั ก ฐ าน การ ไ ด้ มา แ ละ ก า ร
จาหนายจายโอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การใช้รถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถนพ.ศ. 2548
ข้อ 6 โดยได้จัดทาตามรปแบบที่ได้กำหนดไว้
หนวยรับตรวจได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถสวนกลาง
(แบบ 3) ตามรปแบบที่กาหนดแล้ว โดยแยกตามประเภท
รถส วนกลางแต ละคั น พร้ อมจั ด ทาบั ญ ชี แสดงรายการ
ซอมรถแตละคัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การใช้รถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถน พ.ศ.
2548 ข้อ 11 และ ข้อ 16
หนวยรับตรวจ ได้มีการสำรวจและกำหนดเกณฑการ
ใช้ส้นเปลืองนำม้ ันเชื้อเพลงของรถทุกคัน โดยมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประกาศเทศบาลห้วยกระเจาเรื่องการกำหนด
ปรมาณน้ามันเชื้อเพลงของทางราชการจายรถยนตแตละ
คัน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563
2. สมุดคุมการกาหนดเกณฑการใช้น้ามันส้นเปลือง
รถยนตสวนราชการ ประจาปี 2564
3.บันทึกรายงานการกำหนดเกณฑการใช้ส้นเปลือง
น้ามันเชื้อเพลงและการควบคุมการใช้รถยนตสวนกลาง
4. คาสั่งที่ 657/2559 เรื่อง แตงตั้งผ้ดแลรถยนต
สวนกลาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559
การเบกจายน้ามันเปนไปตามเกณฑทีกำหนดไว้ (สุม
ตรวจสุมตรวจพบว าใบสังจายน้ามัน เลมที่ 003 เลขที่
23 สังจายน้ามัน 45.13 ลตร ประกาศฯกำหนดไว้
65 ลตร)
ข้อเสนอแนะ
ในการเข้าตรวจสอบ พบวาหนวยรับตรวจได้ถือปฏบัต
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการใช้รถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถน พ.ศ.
2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงไมพบข้อผดพลาด
ที่มีนัยสาคัญ ในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้

ขอบเขตข้อมลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบการจั ด
ทาบัญชี รถแยกประเภท, เอกสาร
การกำหนดและหลักเกณฑการใช้น้ามัน, การขออนุญาต
ใช้รถยนตสวนกลาง, การเบกจายน้ามัน และการจัดทา
บัญชีแสดงรายการซอมบำรุงรถยนตสวนกลาง (สุมตรวจ
เอกสารทีจัดทำไว้ เดือนตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม
2564)

4 . ด้านการจัดวางระบบควบคุมภายใน
แผนการเข้าตรวจสอบ

ผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะ

เรื่อง การจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ ผลการตรวจทาน
คณะกรรมการตรวจเงนแผนดนวาด้วยการกำหนด
หน วยรั บ ตรวจได้ มี ก ารแต งตัง้ คณะทางานต ดตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
(งวดการปฏบัตงานตั้งแตวนที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ประเมนผลการควบคุมภายใน ครบทุกสานัก/กอง ดังนี้
ก.ย. 64)
- สำนักปลัด ตามคำสั งที่ 8/2564 ลงว ั น ที่
4 มกราคม 2564
หนวยรับตรวจ สานักปลัด , กองคลัง และ กองชาง
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
- กองคลัง ตามคาสั งที่ 9/2564 ลงวั น ที่ 4
1. เพื่ อ ให้ ท ราบวามี ก ารดำเน นการแล้ ว เสร จตาม
มกราคม 2564
ระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม
- กองชาง ต ามคำ สั งที่ 10/ 2564 ลงวั นที่ 4
2. เพอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคตาง ๆ และ
มกราคม 2564
ปรับปรุงการปฏบัตงาน ให้มีประสทธภาพ
หนวยรั บตรวจได้ จัด ให้มี การจั ดทำแบบประเ ม น
ขอบเขตข้อมลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบ ตรวจสอบ
องคประกอบของการควบคุมภายในครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน
คือ
เอกสารการจั ด ทารายงานการต ดตาม
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
ประเมนผลการควบคุมภายใน (งวดการปฏบัตงานตั้งแต
2. ด้านการประเมนความเสี่ยง
วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
3. ด้านกจกรรมการควบคุม
4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านการตดตามประเมนผล
หนวยรับตรวจได้มกี ารจัดทาแบบแบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน แยกเป็น
- สานักปลัด จัดทาแบบสอบถาม 2 ชุด คือ ด้าน
การบรหารและด้านอื่น ๆ
- กองคลัง จัดทาแบบสอบถาม 2 ชุด คือ ด้าน
การเงนและด้านอื่น ๆ
- กองชาง ไมมีการจัดทาแบบสอบถามการควบคุม
ภายใน
หน วยรั บ ตรวจได้ มี ก ารจั ด ทาแบบรายงานผลการ
ประเม นองค ประกอบของการควบคุม ภายใน (ปย.1)
ครบถ้ ว นทุก สานั ก /กอง และรายงานให้ ผ้ บร หารทราบ
ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
ห น ว ย รั บ ต ร วจ ไ ด้ มี ก า ร จั ด ทำแ บ บ ร า ย ง า น ก า ร
ประเมนผลและการปรับปรุงการการควบคุมภายใน (แบบ
ปย.2) ตามแบบฟอรมทีก่ ำหนดและได้รายงานให้ผ้บรหาร
รั บ ทราบตามระยะเวลาที กำหนด โดยพบก จกรรมที มี
ความเสี่ยง แยกได้ดังนี้
- สานักปลัด มีกจกรรมทีพบความเสียงและต้องวาง
แผนการควบคุมจานวน 3 กจกรรม คือ
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แผนการเขาตรวจสอบ
เรื่อง การจดั ทารายงานการควบคุมภายในฯ (ตอ)

ผลการตรวจทานและขอเสนอแนะ
1.กจกรรมการจัดทาประชาคมแผนพัฒนาท้องถ่น
2. กจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะ
3. กจกรรมการดาเนนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- กองคลั ง มี ก จกรรมที พบความเสี ยงและต้ อ งวาง
แผนการควบคุมจานวน 2 กจกรรม คือ
1. กจกรรมด้านการเงนและบัญชี
2. กจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเกบรายได้
- กองช าง มี ก จกรรมที พบความเสี ยงและต้ อ งวาง
แผนการควบคุมจานวน 1 กจกรรม คือ
- กจกรรมงานประสานสาธารณปโภค (งานไฟฟ้า)
ข ้อ เ ส น อ แ น ะ จากการเข้าตรวจสอบการจัดทา
รายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ
6) ของหน วยรั บ ตรวจ เทศบาลห้ ว ยกระเจา มี ร ะบบ
การควบคุมภายในทีดี และเพยงพอได้มีการประเมนความ
เสียงในระดั บ ส วนงานย อยและนาความเสียงมาวาง
แผนการ ปรับปรุง ตามมาตรฐาน และรายงานให้ผ้บรหาร
ทราบตาม ระยะที่กำหนด

