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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
อําเภอเมืองเชียงราย  จงัหวัดเชียงราย 



ก 

คํานํา 
 

      การตรวจสอบภายในเปนการดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลาง ที่หนวยรับตรวจ
จัดใหมีข้ึน เพื่อใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน 
การตรวจสอบภายในชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการประเมินและปรับปรุง
งานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลถูกตองครบถวน มีขอมูลทางการเงิน มีความนาเชื่อถือ มีการดูแล
ทรัพยสินอยางปลอดภัย ไมสูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และใหความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้งใหการเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเปนไปอยางมี
ระเบียบแบบแผน นาเชื่อถือ เปนไปในแนวทางเดยีวกัน 
       หนวยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อใหเปนกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ทั้ง 1 สํานัก 
3 กอง ประกอบดวย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

 
 

               หนวยตรวจสอบภายใน  
       องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม อําเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยที่สําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงชวยปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น
ยังถือเปนสวนประกอบสําคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดโดยฝายบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินการ อีกทั้งยังเปน
การกําหนดใหม ีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที ่ม ีขอบเขต แนวทางที่ถูกตองและใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ จะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางถูกตองและตามวัตถุประสงคของทางราชการ  นอกจากนี้ การ
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตอง ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2562 
 
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  2.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงินการบัญชี 
และดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  2.2 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
  2.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
  2.4 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเรว็และทนัเหตุการณ 
 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของ
หนวยงานรับตรวจ จํานวน 4 หนวยงาน ประกอบดวย 
        1) สํานักปลัด 
        2) กองคลัง 
        3) กองชาง 
        4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน 
         1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
         2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษา
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
         3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามขอ 1 และขอ 2 เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  
         4) สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงค 
และสอดคลองกับนโยบาย 
 3.3 วิธีการตรวจสอบ 
         1) การสุม 
         2) การตรวจนับ 
         3) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวของ) 
         4) การสอบทาน 
         5) การสังเกตการณปฏิบัติงาน 
         6) การทดสอบการบวกเลข 
 3.4 เรื่องที่ตรวจสอบ 
         1) สํานักปลัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 
         2) กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
         3) กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 
         4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ 
 3.5 ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ 
         ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 
2564) 
 3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
         ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเอกสารแนบทาย) 
 
4. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางสาวกันยกร  อุตนะวงค  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
 



3 
 

แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

5. งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ 
  ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
    (ลงชื่อ)         กันยกร  อุตนะวงค        ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
               (นางสาวกันยกร  อุตนะวงค) 
               นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
        วันที่  9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (ลงชื่อ)         อัจฉรา  อินทะรังษ ี       ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
                  (นางอัจฉรา  อินทะรังษี) 
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
         วันที่  9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
    (ลงชื่อ)          สันต ิ เถรนยิม            ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
          (นายสันติ  เถรนิยม) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
        วันที่  9  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม อําเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

 กฎบัตรนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูปฏิบัติงานไดเขาใจเก่ียวกับความหมาย  
วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวย
ตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือ     
ในการปฏิบัติงานระหวางสวนราชการตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการประสานประโยชนโดยรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
  คานิยม 
  การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและ
เปนอิสระ  ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคณุคาและปรับปรงุการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ  
 
  วัตถุประสงค 
  หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึน เพื่อใหบริการตอฝายบริหารอยางเที่ยงธรรม  
และเปนอิสระ เพื่อใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคา
ของการใชจายเงิน การปองกันทรัพยสิน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 
  สายการบังคบับัญชา 
  1. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 
  2. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาว  
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
  อํานาจหนาที่ 
  1. หนวยงานตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยภายในองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม และมีอํานาจหนาท่ีในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาที่ ท่ี
เก่ียวของกับงานตรวจสอบ โดยมีสิทธิท่ีจะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
รับตรวจ รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจาก
เจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของกับงานตรวจสอบ 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  2. หนวยงานตรวจสอบภายใน  ไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงานและระบบ
ควบคุมภายใน หรือแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ   
ของผูบริหารทุกระดับที่เก่ียวของ  ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
  3. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามกิจกรรมและหนาที่ของหนวยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่กําหนดและรวมถึงความเห็นของฝาย
บริหารเก่ียวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่ออนุมัติ รวมทั้ง
กรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจําป จะตองนําเสนอตอหัวหนาสวนราชการ กอน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  4. ปฏิบัติงานตามหนาที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ตามที่ไดรับอนุมัติ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานอื่นตามหัวหนาสวนราชการมอบหมายไดตามควรแตกรณี ทั้งนี้ งานดังกลาวตองไมใชงานที่มี
ลักษณะประจํา และตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรม มีสวนไดเสียใน
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
  5. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบดานการเงนิ การบัญชี และการตรวจสอบ
การดําเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6. หนวยตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบและมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติ และการเสนอความเห็น 
 
   ความรับผดิชอบ 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน  ตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในโดย
รายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอ คําปรึกษา ตามแนวทางท่ี
มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว 
  1. ขอมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทาง
การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน 
  2. ประสานกับหนวยงานรับตรวจ (สํานัก/กอง) เพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมใน
การใหขอมูลและขอเสนอแนะในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบ มีประโยชนสามารถนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลงานรวมที่เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 
  4. การจัดลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการ
ตรวจสอบภายใน ตารางเวลาโดยมีผูบริหารเห็นชอบ 
  5. การพิจารณาลําดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้ 
      5.1 การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
      5.2 การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและขอกําหนดกฎหมาย 
      5.3 ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย 
      5.4 การไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน 
      5.5 การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  6. พัฒนาบุคลากรผูตรวจสอบภายในใหมีความรู ความชํานาญ ในดานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อยางเพียงพอ 
 
   หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
  1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
  2. จัดใหมีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน 
  3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนในการตรวจสอบ 
  4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงานทางการเงินให
เรียบรอย เปนปจจุบัน พรอมที่จะใหตรวจสอบได 
  5. ชี้แจงและตอบขอซกัถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
  6. ปฏิบัติตามขอทักทวงของขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ที่ผูบริหารทองถิ่น
สั่งใหปฏิบัติ ในกรณีที่เจาหนาที่หนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาท่ีใหผูตรวจสอบภายใน รายงานผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 
 
 กฎบัตรฉบับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

 

       อนมุตัิโดย     สันต ิ เถรนยิม 
(นายสันติ  เถรนิยม) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
วันท่ี  9  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

สํานกัปลัด 1. การบริหารงานพัสดุ (การควบคุมและ 
    การเบิกจาย) 
2. การใชและรกัษารถยนตสวนกลาง 
3. ตรวจสอบการใชแผนพฒันาสีป่เปนแนวทาง 
    ในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจําป 
4. ตรวจสอบการจัดทําขอบัญญัตงิบประมาณ 
    รายจายประจําป เปนไปตามระเบียบฯ และ 
    ถูกตองตามหมวดรายจาย 
5. การดาํเนินโครงการตางๆ ตามขอบัญญัติ 
    งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
6. ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจายหมวด 
    เงินอุดหนุนเปนไปตามหลักเกณฑ 
7. สอบทานการควบคุมภายใน 

2 คร้ัง/ป 
 

2 คร้ัง/ป 
1 คร้ัง/ป 

 
 

1 คร้ัง/ป 
 
 

1 คร้ัง/ป 
 

1 คร้ัง/ป 
 

1 คร้ัง/ป 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
ส.ค. - ก.ย. 64 

 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 
 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 

นางสาวกันยกร  อุตนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

กองคลัง 
 

1. การเบิกจายเงินงบประมาณและเอกสาร 
    ประกอบการเบิกจาย (ฎีกาหลงัจาย) 
2. การบริหารงานพัสดุ 
    - การจัดทําแผนการจัดหาพัสดปุระจําป 
    - การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจาง 
    - การจัดซือ้/จัดจางพัสดุ 
    - การควบคุมพัสดุ 
    - การเบิกจายพัสด ุ
    - การจําหนายพสัด ุ
    - หลักประกันสัญญา 
3. การจัดทําบัญชี 
    - การเบิก - จาย 
    - การจัดทํางบการเงนิประจําป 
    - การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน 
4. การจัดเก็บรายได 
    - การจัดทําเอกสารการรับเงนิ (E-laas) 
    - การดําเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี 
5. การใชและรักษารถยนตสวนกลาง 
6. สอบทานการควบคุมภายใน 
 

3 คร้ัง/ป 
 

2 คร้ัง/ป 
 
 
 
 
 
 
 

3 คร้ัง/ป 
 
 
 

1 คร้ัง/ป 
 
 

2 คร้ัง/ป 
1 คร้ัง/ป 

ม.ค. , พ.ค. , 
ก.ย. 64 

มี.ค. , ก.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. , พ.ค. , 
ก.ย. 64 

 
 
ส.ค. - ก.ย. 64 

 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
ส.ค. - ก.ย. 64 

นางสาวกันยกร  อุตนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

กองชาง 1. การบริหารงานพัสดุ (การควบคุมและ 
    การเบิกจาย) 
2. การใชและรกัษารถยนตสวนกลาง 
3. ตรวจสอบ การออกใบอนุญาตใหกอสราง 
    อาคาร งานออกแบบประมาณการกอสราง 
    การกําหนดราคากลาง การควบคมุ 
    การกอสราง ถูกตองตามหนังสือสั่งการ 
    ระเบียบ กฎหมาย 
4. สอบทานการควบคุมภายใน 

2 คร้ัง/ป 
 

2 คร้ัง/ป 
1 คร้ัง/ป 

 
 

 
 

1 คร้ัง/ป 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
ส.ค. - ก.ย. 64 

 
 
 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 

นางสาวกันยกร  อุตนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

กอง
การศกึษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

1. การบริหารงานพัสดุ (การควบคุมและ 
    การเบิกจาย) 
2. การใชและรกัษารถยนตสวนกลาง 
3. ตรวจสอบแผนพฒันาการศึกษาประจําป 
    ของสถานศึกษา 
4. ตรวจสอบการใชจายงบประมาณสอดคลอง 
    กับแผนพฒันาการศึกษา และแผนปฏิบัติงาน 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. ตรวจสอบดานการเงินและบัญชีของ 
    ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก/เอกสาร การเบิก - จาย 
6. สอบทานการควบคุมภายใน 
 

2 คร้ัง/ป 
 

2 คร้ัง/ป 
1 คร้ัง/ป 

 
1 คร้ัง/ป 

 
 

2 คร้ัง/ป 
 

1 คร้ัง/ป 

เม.ย. , ก.ย. 64 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
ส.ค. - ก.ย. 64 

 
ส.ค. - ก.ย. 64 

 
 

เม.ย. , ก.ย. 64 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 

นางสาวกันยกร  อุตนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 


