
          

  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 หน่วยตรวจสอบภายใน  
  แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1. หลักการ  
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองมะนาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ที่แทรกอยู่ ในการปฏิบัติ งานตามปกติซึ่ งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ                
พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้ง ยังเป็น
การก าหนดให้มีลักษณะงานวิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล             
หนองมะนาว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง 
2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด  
2.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม  
2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
2.5 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ  แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ  
3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จ านวน 7 
ส่วน ประกอบด้วย  
               / 1) ส านักงานปลัด 
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 1) ส านักงานปลัด 
 2) กองคลัง  
 3) กองช่าง 
 4) กองสวัสดิการสังคม 
 5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
 6) กองส่งเสริมการเกษตร 
 7) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน 
      (1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ า เป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ                 
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ  
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
      (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด  
      (3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้                    
การปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ฯลฯ 
     (4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหรือระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
3.3 วิธีการตรวจสอบ  
1) การสุ่ม  
2) การตรวจนับ  
3) การค านวณ ทดสอบการบวกเลข  
4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)  
5) ตรวจสอบการผ่านรายการ  
6) การสอบทาน  
7) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
3.4 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
3.5 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
4. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางสาวณัฐปภัสร์  สายบุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
5. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

ลงชื่อ                       ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
            (นางสาวณัฐปภัสร์    สายบุตร)  

                   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ 
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     ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ       
                 (นางจันทร์เพ็ญ   รักษ์สุจริต)  
 ต าแหน่ง     รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน  
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
 
 
 

 
   ลงชื่อ                ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  

              (นายอัครพงษ์  นพคุณสุวรรณ์)  
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
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          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ 
ในการตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ หมายเหตุ 

ส านักงานปลัด 1.การบันทึกข้อมูลในระบบสานสนเทศและ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3.การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

    1 ครั้ง/ปี นางสาวณัฐปภัสร์  สายบุตร  (1 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ระยะเวลาการตรวจสอบ 
และเรื่องที่จะตรวจสอบ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความคิด เห็นของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองมะนาว 

กองคลัง 1.การยืมเงิน การเบิกจ่ายและการเบิกใช้เงินยืม 
2.การจัดเก็บรายได้ 
3.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

กองช่าง 1.การค านวณประมาณการช่าง 
2.การเขียนรายงานโครงการส่วนช่าง 
3.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1.การด าเนินงานเบี้ยยังชีพคนชรา 
2.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
2.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม 

1.การด าเนินการจัดโครงการ (สุ่มตรวจ) 
2.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

1.การด าเนินการจัดโครงการ (สุ่มตรวจ) 
2.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



 

 
 

 

  



 



 
 



การตรวจสอบภายใน 


