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หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  

1. หลักการ 
        การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และช่วยให้ การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยงานบริการให้ความ
เชื่อมั่นจะด าเนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงินการบัญชี เป็นต้น  ส่วนงานบริการให้ค าปรึกษาเป็นการให้ค าปรึกษา แนะน าและบริการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้กับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน (Transparency) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสม
กับสถานการณ ์ สะดวก  รัดกุม  ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน และลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ 
(Check and Balance) มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้
ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด และช่วยเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือ 
การทุจริตในหน่วยงาน ลดโอกาสความรุนแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของงานที่
ปฏิบัติ 
 

       ดังนั้น การตรวจสอบภายใน จึงต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด ให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทาง            
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในต้องมีมาตรฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน   
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  
 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
        2.1 เพ่ือสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและ
บัญชีและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
        2.2 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
        2.3 เพ่ือรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาจากการปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐและผู้บังคับบัญชารับทราบ สามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาไดร้วดเร็ว ทันเหตุการณ์  
        2.4 เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 
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         2.5 เพ่ือวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้อง ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตไม่ให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ 

 

3. ขอบเขตของงานตรวจสอบ 
      3.1 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

ก ากับ ดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและการเสนอแนะ 
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่งที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงิน การบริหารพัสดุ             
การด าเนินงานและด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. การควบคุม ดูแล รักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจไม่ให้เกิด         
การสูญเสีย เสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตรวจสอบ 
 

3.2 หน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. กองแผนและงบประมาณ 
4. กองคลัง 
5. กองช่าง 
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

3.3  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
      1. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
       2. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
       3. ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
       4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
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3.4  วิธีการตรวจสอบ เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับงานท่ีตรวจสอบหรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น 
1. การสุ่มตัวอย่าง 
2. การตรวจนับ 
3. กาค านวณ 
4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง) 
5. การตรวจสอบการผ่านรายการ 
6. การสอบทาน 
7. การสังเกตการปฏิบัติงาน 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การยืนยัน 
10. การทดสอบการบวกเลข 

 

3.5  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ 
 ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.6 ระยะเวลาตรวจสอบ 
 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน  2563 
 

  3.7 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
     ตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 (รายละเอียดขอบเขต        
การตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 

        3.8 ระยะเวลาในการรายงานผล 
     รายงานผลการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ 
 

4.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
1. นางสาวดารารัตน์  ส่องเจริญกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
2. นางสาวธนวรรณ  จันทฤทธิ์  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
3. นางสมลักษณ ์ อิสาเฮาะ           ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ 

 

  5.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
      เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่าย เพ่ือเป็น           

การประหยัดทรัพยากรและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ 
 

  6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น 

ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
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6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสั่งให้ 

ปฏิบัติ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17 (4) 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

          (นางสาวดารารัตน์  ส่องเจริญกุล) 
       นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจแผนตรวจสอบ 

                 (นางสุดา  ทับทิมทอง) 
       หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
             หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ 

               (นายอรุณ  อนันตสิทธิ์) 
       ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
     
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัตแิผนตรวจสอบ 

        (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
     



๑ 
 

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

หน่วย 
รับตรวจ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ 
ในการ 

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.  
ส านักปลัด

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๑. การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

๒. การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

๓. การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

๔. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

รายไตรมาส 
 

รายไตรมาส 
 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 

ส.ค. – ธ.ค. 63 
 
 

ธนวรรณ 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

- กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างและวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
 

- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 

2.  
กองกิจการสภา
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

1. การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3. การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

4. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

รายไตรมาส 
 

รายไตรมาส 
 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 

ส.ค. – ธ.ค. 63 
 
 

สมลักษณ์ 

http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/p/blog-page_59.html


๒ 
 

หน่วย 
รับตรวจ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ 
ในการ 

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3.  
กองแผนและ
งบประมาณ 

1. การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3. การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

4. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

รายไตรมาส 
 

รายไตรมาส 
 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 

ส.ค. – ธ.ค. 63 
 
 
 

ดารารัตน์ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 
 

- กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  
 

4.  
กองคลัง 

1. การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3. การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

4. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

รายไตรมาส 
 

รายไตรมาส 
 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 

ส.ค. – ธ.ค. 63 
 
 

ธนวรรณ 

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2542_16.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/02/2542_16.html


๓ 
 

หน่วย 
รับตรวจ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ 
ในการ 

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5.  
กองช่าง 

1. การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3. การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

4. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

รายไตรมาส 
 

รายไตรมาส 
 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ธนวรรณ 

6.  
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. การตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  

2. การตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3. การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ  

4. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 

รายไตรมาส 
 

รายไตรมาส 
 

ต.ค. - ธ.ค. 63 
 

ส.ค. – ธ.ค. 63 
 
 

ดารารัตน์ 

 
 

  (ลงชื่อ)...............................................ผู้จดัท าแผนตรวจสอบ 
                   (นางสาวดารารัตน์  ส่องเจริญกุล) 

                    ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 


