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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
………………………………………………………………………………………… 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

คำนำ 
  ตามที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบ่อน้ำร ้อน จ ัดให ้ม ีกระบวนการตรวจสอบภายในตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด” ซึ่งได้จัดวางระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน ตามแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด จากสภาพแวดล้อมการควบคุม ภารกิจ วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจและ
กิจกรรมดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อระบบควบคุมภายในที่จะต้องหาวิธีป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบ 
วิธีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การรายงาน การติดตาม และประเมินผลให้มีความเพียงพอ และ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งสรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบ
การตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายใน ดังนี้ 
  ๑.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
  ๒.) การประเมินความเสี่ยง 
  ๓.) กิจกรรมการควบคุม 
  ๔.) สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕.) การติดตามประเมินผล 
  ซึ ่งการควบคุมภายใน อาจตรวจพบจุดอ่อนหรือความเสี ่ยงของระบบการควบคุมภายใน          
เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ของระบบการควบคุมภายใน    
จากสภาพแวดล้อมการควบคุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำกฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ เพื่อให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  
 
คำนิยาม  
  “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอยา่ง 
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น         
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ  
 

/แผนการตรวจสอบ... 



 
   
  “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ  ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
   
  “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื ่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด           
และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และถือปฏิบัตินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่ของผู ้ตรวจสอบภายในที่จัดตั ้งขึ้น          
เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้คำปรึกษา แก่หน่วยงานในสังกัด ให้เกิดความมั่นใจ
ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  ๑.) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และตลอดจนการ
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน  
  ๒.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
  ๓.) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
รวมทั้งเสนอแนะการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  ๔.) เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ทางราชการ
กำหนด  
  ๕.) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายนอก คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๖.) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความ
เป็นอิสระ และเท่ียงธรรม  
 
 
 
 
 
                 /สายการ... 



 
 
สายการบังคับบัญชา  
  ๑.) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้  
  ๒.) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี หรือแผนการตรวจสอบพิเศษ โดยกำหนดให้ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยผ่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  ๓.) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหายต่อ
ทางราชการอย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ทราบทันที  
  ๔.) การตรวจสอบเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง ที่มีผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน       
ให้รายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้กำกับดูแล คือนายอำเภอกันตัง ทราบด้วย  
 
นโยบายการดำเนินการ  
  ๑.) ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรได้รับการตรวจสอบและให้  
บริการคำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างทั่วถึง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยตรวจสอบ
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  ๒.) การดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
ให้ถ ือปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัติว ิน ัยการเง ินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๓.) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำ
ร้อน ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
อำนาจหน้าที่ 
    ๑.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด และหรือคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย หรือคู่มือการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  ๒.) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน หรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนด้วย 
และมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ทั้งนี้          
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๓.) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและระบบ
การควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ บริหาร 
(หัวหน้าส่วนราชการ) ที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น เว้นแต่กรณีการ
ตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตรวจพบตามแผน  หรือ 

/ข้อสังเกต... 



 
ข้อสังเกตเฉพาะ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติ จากกิจกรรมการตรวจพบนั้น และ
พร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบตามควรแก่กรณีแล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อน้ำร้อนทราบ 
  ๔.) การดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
การบริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ     
มติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่หน่วยรับตรวจจงใจกระทำการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบแผน
ของทางราชการ หรือไม่สมควรในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกตหรือข้อ
ทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สำคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือให้
ลดน้อยถอยลงแก่กรณี 
 
ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑.) ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน  
บัญชี และรายงานทางการเงิน 
  ๒.) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ   
  ๓.) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน และ  
โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ 
กำหนดโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม   
  ๔.) ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ  
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี   
  ๕.) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด     
โดยคำนึงถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอแนะมาตรการควบคุม 
ภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร   
  ๖.) รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและ  
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน   
  ๗.) ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู ้บริหารของหน่วยรับตรวจ  เพื ่อให้การ  
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน   
 
ความรับผิดชอบ  
  ๑.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของ
หน่วยงานของตน ภายในกรอบหรือแนวทาง และนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี ่ยงผู้ปฏิบัติงาน
วิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป  
  ๒.) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอ่ืน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วย
รับตรวจ เพื่อให้ผู ้บริหารกับหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันที่จะทำให้ผลการ
ตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

/3... 
 



   
  ๓.) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานใน
รอบปีที่ผ่านมา ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบของส่วน
ราชการ และคู ่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดำเนินการตรวจสอบทาน       
การปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือ
ได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน คำแนะนำ
และข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง แก้ไข และการยกเลิก
การปฏิบัติที่ทำให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากรแบบไม่คุ้มค่า โดยผลของ
การตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการนำไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง 
เครดิต เป็นต้น และท่ีจับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น   และการเพิ่มพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการ     
ปฏิบัติงานขององค์กรที ่ถูกต้องในทุกขั ้นตอน และกระบวนการทั ้งที ่เป็นระหว่างกระบวนการและที ่เป็น
กระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพ่ิม 
 
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน พึงเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบ ตามลำดับ
สายการบังคับบัญชาตาม ข้อ ๓ และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม อีกทั้งให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขและคำแนะนำเพ่ือ
ขจัดข้อขัดแย้ง ในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงานถึงการไม่พบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอาจสงวนสิทธิการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระเป็นกลาง และทั้งปราศจากการ
แทรกแซงทุกกรณ ี
 
ความเป็นอิสระและข้อจำกัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมทั้งปวงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อน้ำร้อน ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานที่ระเบียบ
กำหนด และไม่ต้องรับคำสั่งในการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่อันเกิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของตนหรือ
หน่วยงานอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และพึงถือปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ใน 
 
กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเท่านั้น และพึงถือปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑ .) ตามพระราชบัญญัติว ิน ัยการเง ินการคลังภาคร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  ของรัฐ            
พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค. ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ๒.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ๓.) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในหน่วยงาน  
 
 

/สิทธิหน่วยงาน... 



 
สิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้  
  ๑.) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้
ตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป  หรือรวมถึงความเป็นอิสระในการ
จัดสรรทรัพยากร การกำหนดแผน และความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกำหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ 
  ๒.) สิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน      
ในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งที่เป็นรายงานทางการเงิน  บันทึก ข้อตกลง เงื ่อนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์           
และเอกสาร ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน    
 
ขอสงวนสิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้   
  ๑.)  ไม่ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องและนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน   
  ๒.)  ไม่จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงาน
ทางการ เงิน นอกเหนือจากรายงานตรวจสอบปกติ   
  ๓.)  ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายในยกเว้น 
พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  ๔.)  มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง   
 
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ   
  ๑.)  อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน   
  ๒.)  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที ่เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ื อรอรับการ 
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก  
  ๓.) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  
  ๔.) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบได้  
  ๕ .)  ชี้แจงและตอบข้อซ ักถามต ่างๆพร ้อมท ั ้ งจ ัดหาข ้อม ูลเอกสารหล ักฐานเพ ิ ่ มเติม                   
เพ่ือประกอบการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
 
คุณสมบัต ิ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๑.)  มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกกรณ ี 
  ๒.)  มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบกำหนด  
  ๓.)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร  
  ๔.)  เป็นผู้มีคุณธรรมปราศจากความลำเอียง และอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บรักษา
ความลับขององค์กร และความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ  
  ๕.)  มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติท่ีดีต่อบุคคล และองค์กร  
 
 
 

/ในกรณี... 
 

     



 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่บัดนี้ วันที่  23  กันยายน  2563  เป็นต้นไป 
                      
 
                              อนุมัติโดย   

 
          (นายยศดนัย หมาดเส็น) 

          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน  
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่   
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 

              วันที่  23  กันยายน  2563                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           



แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
…………………………………………………………………………….. 

 
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
  ๑.) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  ๒.) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ่อน้ำร้อน ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
กำหนดหรือไม ่
  ๓.) เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
หรือไม ่ 
  ๔.) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจ (สำนัก/กอง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการที่ดีหรือไม่ ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสียการ
ทุจริต หรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการได้  
  ๕.) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องที่
ตรวจพบให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่หน่วยงานตรวจสอบภายนอกจะเข้ามาทำการตรวจสอบ  
 
ขอบเขตการตรวจสอบ  

  หน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประกอบด้วย จำนวน 4  (สำนัก/กอง) 
ประกอบด้วย 
  (๑) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
  (๒) กองคลัง  
  (๓) กองช่าง  
  (๔) กองการศึกษาฯ 
 
ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ      

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  
ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2564 ดังแนบ 
 
 

/ผู้รับผิดชอบ... 
 



ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
   นางสาวอารียา  ทุ่งหว้า   ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
ปฏิบัติหน้าที ่ดังนี้  
  งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบเอกสารหลังการเบิกจ่ายเงินงาน
ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดเก็บ
รายได ้งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ
การทำประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตอบข้อหารือและให้คำปรึกษา งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานจัดทำสถิติต่าง ๆ (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ ประจำปี) งานวิเคราะห์
ข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายการบริหาร  
 
หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายใน  เป็นปัจจัยหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและให้
คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพ่ิมคุณค่า ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง ข้อผิดพลาด ป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ ้น ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน บรรลุถึงเป้าหมาย           
และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง          
การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการดำเนินงานภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง 
   การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์
ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื ่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื ่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด  นอกจากนี้การจัดทำ
แผนการตรวจสอบประจำปี ยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
แนวทางการตรวจสอบภายใน 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป 
  2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานตามข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีการตรวจสอบ 
  1. การสุ่มตัวอย่าง 
  2. การตรวจนับ 
  3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
  4. การทดสอบการคำนวณ 
 

/5…  
    



  5. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
  6. สอบถามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 
         เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  
 
 
 ลงชื่อ         ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  

            (นางสาวอารียา  ทุ่งหว้า)  
                                            นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
         วันที่  24   กันยายน  2563 
 

 ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

            (นายยศดนัย หมาดเส็น) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
           วันที่  24  กันยายน  2563 
 

 ลงชื่อ            ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 

              (นายยศดนัย หมาดเส็น) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน  

      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่   
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  

              วันที่  24  กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
        หน่วยตรวจสอบภายใน  มีความเป็นอิสระปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพพึงปฏิบัติ การจัดทำแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้อง ( Risk based Approach)       
การบริการให้ความเชื ่อมั ่น (Assurance Service) และการบริการให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service)      
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์จึงได้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 นโยบายการตรวจสอบ 

       ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นใน
อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธผิล 
และประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ 

       ๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทำการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือดำเนินการ ภายใน 1 ปี     
เพ่ือมิให้เสียความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 

       ๓. ผู ้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี ่ยวข้องกับเรื ่องผิดกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

       ๔. เสริมสร้างความสามัคคีมีการทำงานเป็นทีม ผลสำเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
       ๕. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพื ่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน          

หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 

       ๖. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหา ความรู้
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

       ๗. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

       ๘. ดำเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อให้ทราบและ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ขององค์กร
โดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 

       ๙. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบและ
แนะนำแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

      ๑๐. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติ
หน้าที่  

 
นโยบายการดำเนินงาน 

       หน ่วยตรวจสอบภายในม ีการกำหนดนโยบายท ี ่สอดคล ้องก ับนโยบายของคณะผ ู ้บร ิหาร  
                 ๑. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน   ตลอดจนการบันทึกบัญชีการพัสดุ      
การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 

 
/2… 



 
                ๒. นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน   หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมินผล
การ  ปฏิบัติงาน การบริหารและการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการวิชาการและการจัดหา    
รายได ้  ว่าได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย  แผนงาน  วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และ
หน่วยรับตรวจและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด   
               ๓. นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจได้อย่างเหมาะสม 
        ๔. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับ
มอบหมาย จากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น   
ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น  
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  
               หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่  ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหาร
และไม่ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง  อย่างไรก็ตามสามารถให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะได้ตาม
ความเหมาะสม                                                                                   
  

 

     ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่  วันที่  24  กันยายน พ.ศ. 256๓   เป็นต้นไป 
 

 

         (นายยศดนัย หมาดเส็น) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน  

            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่   
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฉบับปรับปรุงแผนปี 2564 
เอกสารแนบท้าย      

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง         
รายละเอียดการตรวจสอบภายใน          

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  2564 
        

   
หน่วยรับตรวจ         

 
เร่ืองท่ีตรวจ        

   

 

แผนปีงบประมาณ 2564       
 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจ          
  

หมายเหต ุ        
 

ความถี่ใน        
การตรวจสอบ            

 
 

ระยะเวลาการตรวจสอบ            

   
 

สำนักปลัด 

 

งานสังคมสงเคราะห ์   
- ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 
- การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ  2564 
- การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
 

1 ครั้ง/ปี    
1 ครั้ง/ปี    

 

1 ครั้ง/ปี     

 
 
 
 

 

1 - 25  กรกฎาคม 2564   
1 - 25  สิงหาคม 2564 
1 - 25  กันยายน 2564 

 
นางสาวอารยีา  ทุ่งหวา้     
นักวิชาการตรวจสอบ 

ภายในปฏิบัติการ       
      

 
ระยะเวลาการ 
ตรวจสอบอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความคิดเห็นของ 
หัวหน้าฝ่ายองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
บ่อน้ำรอ้น 
 

  
  

กองคลัง       

 

งานจัดเก็บรายได ้
- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย ประจำป ี2563 จนถึงปัจจุบัน 
- ใบนำส่งเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจบุัน 
- ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบัน 
- โปรแกรมบริหารจัดการการกำจัดขยะ (kayaunit_020959) 
- รายละเอียดตั้งเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 
- รายละเอียดลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 
- รายละเอียดผู้ขอใช้บรกิารถังขยะ  ประจำป ี2564 จนถึงปัจจุบัน 
- บัญชีประจำตัวผู้เกบ็เงิน ป.32 ประจำปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 
- สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ ป.31 ประจำป ี2564 จนถึงปัจจุบัน 
-  ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ ใบกำกับภาษี ป.41/1 ประจำป ี2564 จนถึงปจัจุบัน 
- รายละเอียดลูกหนี้ค่าน้ำประปา  ประจำปี 2564 จนถึงปัจจุบัน 
 

 
 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี  
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 

 
 
 

1 - 25  มกราคม 2564  
1 - 25  มกราคม 2564 
1 - 25  มกราคม 2564 
1 - 25  กุมภาพันธ ์2564 
1 - 25  กุมภาพันธ ์2564 
1 - 25  กุมภาพันธ ์2564 
1 - 25  มีนาคม 2564 
1 - 25  มีนาคม 2564 
 1 - 25 มีนาคม 2564 
1 - 25  เมษายน 2564 
1 - 25  เมษายน 2564 
 

 
 
 

กองช่าง   

 

- การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ  2564  
- ใบขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบรกิารน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ  2564 
- แบบ พ.ด. 4  
- บัญชวีัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
- บัญชวีัสดุไฟฟ้าและวิทย ุประจำปีงบประมาณ 2564 
 

 

1 ครั้ง/ปี  
1 ครั้ง/ปี   
 1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 

1 - 25  พฤษภาคม 2564  
1 - 25  พฤษภาคม 2564 
1 - 25  มิถุนายน 2564  

1 - 25  มิถุนายน 2564 
1 - 25  มิถุนายน 2564 



 
 

เอกสารแนบท้าย      
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง         
รายละเอียดการตรวจสอบภายใน          

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  2564           
  

 

 

 

 

 

   
หน่วยรับตรวจ          

 
เร่ืองท่ีตรวจ         

   

 

แผนปีงบประมาณ 2564        
 

ผู้รับผิดชอบในการตรวจ           
  

หมายเหต ุ         

 

 
 
 

กองการศึกษาฯ 

 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 
- การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน) ประจำป ี2563 
- การใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็ก   
  ปฐมวยั (อาย ุ2 - 5 ปี) ประจำป ี2563 
- การใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็ก   
  ปฐมวยั (อาย ุ3 - 5 ปี) ประจำป ี2563 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
 

1 ครั้ง/ปี 

 
 

 
1 - 25  ตุลาคม 2563  
1 - 25  พฤศจิกายน 2563 
 
 

1 - 25  ธันวาคม 2563 

 
นางสาวอารยีา  ทุ่งหวา้    
นักวิชาการตรวจสอบ 

ภายในปฏิบัติการ       
      

 
ระยะเวลาการ 
ตรวจสอบอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความคิดเห็นของ 
หัวหน้าฝ่ายองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
บ่อน้ำรอ้น 
 


