
  
                                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว โทร 044 756547 
ที่ นม 84912/-  วันที่   26 กันยายน  ๒๕๖3 
เรื่อง    ขออนุมัติทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน,จัดท านโยบายการตรวจสอบภายใน และขออนุมัติจัดท า

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

1.ต้นเรื่อง 
          หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ขออนุมัติทบทวนกฎบัตร              
การตรวจสอบภายใน,จัดท านโยบายการตรวจสอบภายใน และขออนุมัติจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดที่น ามาจัดท าแผนฯ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน จากหน่วยรับตรวจจ านวน 7 ส านัก/กอง 
ประกอบด้วย ส านักปลัด ,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,กองสวัสดิการสังคม,              
กองส่งเสริมการเกษตร,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบปรากฏ
ตามเอกสารแนบแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว นั้น 

2.ข้อเท็จจริง 
         เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ                
พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์ข้อ 17 (4) “ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (เดือนกันยายน)” และตามหลักเกณฑ์ข้อ 17 (2) ก าหนดให้หน่วย
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  “ก าหนดกฎบัตรไว้เปนนลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจ 
ทราบรวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ในการนี้ หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จึงขออนุมัติด าเนินการ 
ดังนี้ 
1. ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือขอสงวนสิทธิของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้มีสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามสิทธิที่ขอสงวนในกฎบัตร 
2. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. จัดท าแผนปฏิบัติการการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79  
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  
3.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ 
             บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้ทบทวนการจัดท า  
กฎบัตร ,จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และจัดท าแผนปฏิบัติการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรโปรดพิจารณา ดังนี้  
 
          / 1. พิจารณาลงนาม 
 
 



 
      -2- 
 
 1. พิจารณาลงนามอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. พิจารณาอนุมัติให้น าส าเนากฎบัตร ฯ ,ส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  
 4. เห็นควรส าเนาบันทึกข้อความ (ฉบับนี้) ,ส าเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 แจ้งให้ผู้บริหารและส่วนราชการ (หน่วยรับตรวจ) ซึ่งเปนนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ            
โดยทั่วกัน  
 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

       
                         ( นางสาวณัฐปภัสร์  สายบุตร ) 
                                                 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

  
 
ความเห็น 
     เห็นชอบตามที่เสนอกฎบัตรและแผนตรวจการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

ลงชื่อ                  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ       
                     (นางจันทร์เพ็ญ   รักษ์สุจริต)  

                ต าแหน่ง      รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน  
                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 

 
ความเห็น 
 ..............เห็นชอบอนุมัติกฎบัตรและแผนตรวจการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

           ลงชื่อ               ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
    (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์)  

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 
 
 
 
 
 
 



    

                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว โทร 044 756547 

ที่ นม 84912/-  วันที่  29  กันยายน  ๒๕๖3 
เรื่อง   การตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียน   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส านัก/กอง 

1.ต้นเรื่อง 
              ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการทบทวนการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ,             
จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหน่วยรับตรวจ จ านวน 7 ส านัก/กอง           
ประกอบด้วย ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ,กองสวัสดิการสังคม,           
กองส่งเสริมการเกษตร,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบปรากฏ
ตามเอกสารแนบแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล           
หนองมะนาว เรียบร้อยแล้วนั้น  

2.ข้อเท็จจริง  
               เพ่ือใช้เปนนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน  
การพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบฎีกาและการบริหารงานด้านอ่ืนๆของทุกส่วน 
ราชการ ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้  
หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือขอสงวนสิทธิของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้มีสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามสิทธิที่ขอสงวนในกฎบัตร  
2. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 79  
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561  

3.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ  
              หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จึงขอน าส่งส าเนาเอกสาร            
ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
1. ส าเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. ส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
              ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในจักแจ้งแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินการเปิดตรวจ
ตามแผนฯ ให้ทุกส่วนราชการ ได้รับทราบก่อนเข้าท าการตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการอ านวยความ
สะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่                
ทีเ่กี่ยวข้องส าหรับการตรวจสอบต่อไป  
      
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ          

       
                    (นางสาวณัฐปภัสร์  สายบุตร ) 
                                             นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 



 

  
หมายเหตุ  ได้รับส าเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ,ส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากหน่วยตรวจสอบภายใน ไว้เรียบร้อยแล้ว  

1. นายก อบต.หนองมนาว ............................................................    ผู้รับ        
2. ปลัด อบต.หนองมะนาว............................................................   ผู้รับ        
3. ส านักปลัด ........................................... .....................................  ผู้รับ        
4. กองคลัง ........................................... .........................................  ผู้รับ        
5. กองช่าง ............................................ .......................................  ผู้รับ       
6. กองการศึกษา ฯ ........................................... ..........................  ผู้รับ        
7. กองสวัสดิการและสังคม ..........................................................     ผู้รับ        
8. กองส่งเสริมการเกษตร.............................................................  ผู้รับ        
9. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .............................................     ผู้รับ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


