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คำนำ 

 
 การตรวจสอบภายใน เป็นการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ การให้คำแนะนำปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน  การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการประเมินและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถูกต้องครบถ้วน มีข้อมูลทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีการดูแลทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ไม่สูญ
หาย ไม่รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และให้ความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
รวมทั้งให้การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน น่าเชื่อถือ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง  ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ  ขอบเขตการตรวจสอบ  รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบ  และผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 
 
         หน่วยตรวจสอบภายใน 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  การตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดโดยฝ่าย
ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่
ถูกต้อง  และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ชัดเจน   
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นไปตาม
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้จัดทำ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขึ้น เพ่ือให้
การตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ   
 

2.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 

 2.1  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบญัชี  
การรายงานสถานะการเงิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ  
            ๒.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย 
ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  หนังสือสั่งการ  รวมถึงนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ตามที่กำหนดหรือไม่ 

 2.๓  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม ่

 2.๔  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  และเป็นไปตามหลักของการบริหาร
กิจการที่ดีหรือไม่  ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มประโยชน์ รวมทั้ง ช่วย
ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันไม่มีการรั่วไหล  การสูญเสีย  การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ 

 2.๕  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชา  ได้ทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มา
จากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ ์
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3.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
3.1  หน่วยรับตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จำนวน  ๕  สำนัก/กอง  ดังนี้ 

1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2)  กองคลัง 

3)  กองช่าง 
4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
5)  กองสวัสดิการสังคม 
 

 3.2  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
  1)  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  
  2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ  คำสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
  3)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงหรือแก้ไข 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ตาม ข้อ 1) และ 2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
  4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 

 3.3 วิธีการตรวจสอบ 
  1) การสุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลแต่เพียงบางส่วน 
  2) การตรวจนับ เป็นการพิสูจน์จำนวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ครบถ้วน 
  3) การคำนวณ เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของตัวเลข 
  4) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
  5) การตรวจทาน เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง 
  6) การสังเกตการณ์ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องการทราบ 
  7) การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้กับการปฏิบัติงานจริง 
 

 ๓.4  ระยะเวลาการตรวจสอบ 
  ตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 (ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ถึง วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4) 
 

 3.5  รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
   ตามแผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 (รายละเอียดแนบท้าย) 
 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
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5.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
 นางปุริฉัตร  พิมพ์สิงห์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
 
6.  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
  
 
     (ลงชื่อ)................................................ 
                        (นางปุริฉัตร  พิมพ์สิงห์) 
                 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่  
                                                             เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
 
7.  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 

 
               (ลงชื่อ) ส.ต.ต........................................... 
                               (ปรีชา     ปามา) 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 

 
8.  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
............................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 

(ลงชื่อ) ส.ต.ต. ............................................ 
                              (ปรีชา  ปามา) 
                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
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รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ทุกสำนัก/กอง การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ๒ ครั้ง/ป ี เดือน มีนาคม/กันยายน ๒๕๖4  
 
นางปุริฉัตร  พิมพ์สิงห์ 

 
ทุกสำนัก/กอง การยืม-ส่งใช้เงินยืม เงินงบประมาณ ๒ ครั้ง/ป ี เดือน มีนาคม/กันยายน ๒๕๖4 

กองคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

๒ ครั้ง/ป ี เดือน มีนาคม/กันยายน ๒๕๖4 

สำนักงานปลัด การตรวจสอบงานด้านการรับ - จ่ายเงินของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง 

2 ครั้ง/ป ี เดือน มีนาคม/กันยายน ๒๕๖4 

กองคลัง การตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน 2 ครั้ง/ป ี เดือน มีนาคม/กันยายน ๒๕๖4 
กองสวัสดิการ

สังคม 
การเบิกจ่ายเงิน (เบี้ยยังชีพ) 2 ครั้ง/ป ี เดือน มีนาคม/กันยายน ๒๕๖4 

 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ 

                     (นางปุริฉัตร  พิมพ์สิงห์) 
         หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 
          เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
          วันที่  30  กันยายน  ๒๕๖3  


