
 
คำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

ที ่   ๒๕๑ / ๒๕๖๔ 
เรือ่ง แตง่ตัง้และมอบหมายหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

----------------------------- 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25 
วรรคท้าย ประกอบข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ             
พ.ศ. 2561  มาตรา 79  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน              
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบ
แผนราชการ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) นายธนาคาร ทูลไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง          

๒๐-๓-1๒-๓๒๐๕-0๐1 แต่งตั้งเป็น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
  (2) นายธนาคาร ทูลไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง          
๒๐-๓-1๒-๓๒๐๕-0๐1 แต่งตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17  กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

๑) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ
บ ริห ารงาน  และการด ำเนิ น งาน ด้ าน ต่ า ง ๆ  ขอ งทุ ก ส่ วน ราชการ  ให้ ส อดคล้ อ งกั บ น โยบ าย                        
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอื่นใดท่ีปฏิบัติงานใน 

 
/ลักษณะเดียวกัน... 



-๒- 
 

ลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอด้วย (มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100) 

๒) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
โนนยอ เพ่ือนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ                  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎ
บัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000) 

๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก  และเสนอ
รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนยอ เพ่ือนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300) 

๔) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ  โดยการจัดทำและ
เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนยอ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2200) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำปีด้วย 

๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4. 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 

๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ      
โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร

หรืออย่างน้อยทุกสองเดือน  นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่อง
ที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400) 

๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 

๘) ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง  
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

 
/๙) ปฏิบัติงาน... 



-๓- 
 

๙) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ และความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความ    
เที่ยงธรรมต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนที่
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้ อง  เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของ              
งานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 

๑๑) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความ

บกพร่อง เสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำสัง่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

ที ่   ๒๔๓ / ๒๕๖๕ 
เรือ่ง ปรบัปรงุแตง่ตัง้และมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

----------------------------- 
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 15 และมาตรา 25 
วรรคท้าย ประกอบข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ             
พ.ศ. 2561  มาตรา 79  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน              
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจากการโอน 
ย้าย ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-1๒-๓๒๐๕-0๐1 ว่างลง จึงให้ปรับปรุงคำสั่ง 
อบต.โนนยอ ที่ ๒๕๑/256๔ ลงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบ
แผนราชการ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ (นักบริหารงาน

ท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-1101-0๐1 รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
  (2) นางสุกัญญ า ธานี  ตำแหน่ ง นักจัดการงานทั่ ว ไป ปฏิบัติ การ เลขที่ ตำแหน่ ง                  
๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๑-0๐1 รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 

  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 17  กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 

/๑) กำหนด… 



-๒- 
๑) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ

บ ริห ารงาน  และการด ำเนิ น งาน ด้ าน ต่ า ง ๆ  ขอ งทุ ก ส่ วน ราชการ  ให้ ส อดคล้ อ งกั บ น โยบ าย                        
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอด้วย (มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100) 

๒) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     
โนนยอ เพ่ือนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ                  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎ
บัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000) 

๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก  และเสนอ
รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนยอ เพ่ือนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300) 

๔) งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ  โดยการจัดทำและ
เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนยอ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2200) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบ
ภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำปีด้วย 

๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4. 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 

๖) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ      
โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร

หรืออย่างน้อยทุกสองเดือน  นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่อง
ที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400) 

๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับ
ตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 

๘) ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง  
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 



-๓- 
 

๙) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ และความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความ    
เที่ยงธรรมต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนที่
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของ              
งานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 

๑๑) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความ

บกพร่อง เสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(นายพจนชัย พัดไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


