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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. 
2565 เพื่อใหเปนกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ทั้ง 4 
หนวยงาน คือ สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยที ่สําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงชวยปองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น
ยังถือเปนสวนประกอบสําคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กําหนดโดยฝายบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินการ อีกทั้งยังเปน
การกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที ่มีขอบเขต แนวทางท่ีถูกตองและใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน  ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยาง
มีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางถูกตองและตามวัตถุประสงคของทางราชการ  นอกจากนี้ การ
จัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตอง ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
  2.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี 
และดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหนวยรับตรวจ 
   2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
  2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ วามีความเพียงพอ เหมาะสม 
สามารถลดขอบกพรอง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 
  2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ หรือตามอํานาจหนาท่ีของหนวย    
รับตรวจ เปนไปตามการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
หรือไม ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลย่ิงข้ึน มีการบริหารทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา ประหยัด รวมท้ังสามารถ
ชวยปองปรามทุจริต หรือความประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  2.5 เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยใชขอมูลดานการตรวจสอบใหเปนประโยชนในการตัดสินใจแกไขขอบกพรองที่  
ตรวจพบไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
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  2.6 เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีความเหมาะสมและเพียงพอตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ
หนวยงานรับตรวจ จํานวน 4 หนวยงาน ประกอบดวย 
        3.1.1 สํานักปลัด 
        3.1.2 กองคลัง 
        3.1.3 กองชาง 
        3.1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 แนวทางการตรวจสอบภายใน 
         3.2.1 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ดวยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
         3.2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ
และทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตร ีตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด 
         3.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามขอ 1 และขอ 2 เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  
         3.2.4 สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง ท่ีทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามเปาหมาย 
วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบาย 
 3.3 วิธีการตรวจสอบ 
         3.3.1 การสุม 
         3.3.2 การตรวจนับ 
         3.3.3 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เก่ียวของ) 
         3.3.4 การสอบทาน 
         3.3.5 การสังเกตการณปฏิบัติงาน 
         3.3.6 การทดสอบการบวกเลข 
 3.4 เรื่องที่ตรวจสอบ 
         3.4.1 การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกตอง
เชื่อถือไดของขอมลูและตัวเลขตางๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดูแลปองกันทรัพยสินและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานตางๆ วามี     
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เพียงพอที่จะม่ันใจไดวาขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียนและเอกสารตางๆ ถูกตองและสามารถ
สอบทานไดหรือเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินตางๆ ได 
         3.4.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือหลักการท่ีกําหนด 
การตรวจสอบเนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา โดยตองมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความเพียงพอ ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประกอบดวย 
        1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานใหความมั่นใจไดวาการ
ใชทรัพยากรสําหรับแตละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุน อันมีผลทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม ไดรับผลประโยชนอยางคุมคา 
       2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน 
ซึ่งทําใหผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
       3) ความคุมคา (Economy) คือ มีการใชจายเงินอยางรอบคอบ ระมัดระวัง ไม
สุรุยสุราย ฟุมเฟอย ซึ่งสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมสามารถประหยัดตนทุนหรือลดการใช
ทรัพยากรต่ํากวาที่กําหนดไว โดยยังไดผลลัพธหรือผลผลิตตามเปาหมาย 
         3.4.3 การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการ
บริหารงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม วามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
วางแผน การควบคุม การประเมินผลเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานตางๆ วาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล   
แมขาวตม รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) ใน
เรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปรงใส 
         3.4.4 การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing) เปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมวาเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของท้ังจากภายนอกและภายในองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม การตรวจสอบลักษณะนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนสวนหนึ่งของ 
การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได โดยประเมินวาไดมีการปฏิบัติตามหรือไม 
รวมทั้งสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย แผนงาน และวิธีการ
ปฏิบัติงานตางๆ ควบคูดวย 
         3.4.5 การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการ
พิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบงานและขอมูลที่ไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
รวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การตรวจสอบ
ประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ปฏิบัติงานไมวาเปนการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการ
บริหาร ผูตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         3.4.6 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการดําเนินงานทั้งหมด หรือบางสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยมีเงื่อนไขท่ี
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

กําหนดเปาหมายไว ตลอดจนรายงานถึงขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหดีขึ้น         
การตรวจสอบลักษณะนี้เนนการใชความสนใจกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงานใน
แตละขั้นตอนน้ันๆ รวมถึงการวัดการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงโดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
บางครั้งอาจเรียกการตรวจสอบลักษณะนี้วา Efficiency Auditing ซึ่งใหความสําคัญกับการตรวจสอบ
ผลงานเปรียบเทียบกับการใชทรัพยากร เพื่อประเมินการใชอัตราการใชทรัพยากรกับผลงาน 
(Output/input) วาคุมคาหรือมีพัฒนาการอยางไร แต Efficiency Auditing มีวัตถุประสงคเฉพาะกวา 
Operational Auditing 
         3.4.7 การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เปนการตรวจสอบในกรณีที่ไดรับ
มอบหมายจากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริต หรือการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ
กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผูตรวจสอบ
ภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูรับผิดชอบ พรอมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกัน 
 3.5 ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ 
         ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 
2565) 
 3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
         ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบทาย) 

4. ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางสาวกันยกร  อุตนะวงค  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

5. งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

 
               ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 
               (นางสาวกันยกร  อุตนะวงค) 
               นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
 
 
                                                     ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
                  (นางอัจฉรา  อินทะรังษี) 
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
 
                                                    ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
          (นายสันติ  เถรนิยม) 
                            นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

ทกุสํานกั/
ทกุกอง 

การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ทกุสํานกั/
ทกุกอง 

การสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในและรายงานการประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ทกุสํานกั/
ทกุกอง 

การตรวจสอบการใชและรักษารถสวนกลาง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
ใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 

ไมนอยกวา  
2 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

สํานกัปลัด 
 

1. งานการเจาหนาที่ 
    - สอบทานการประเมินบุคคลและผลงาน 
การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง 
    - สอบทานการจัดทําทะเบียนประวัติ 
ของคณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาทองถิ่ น 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
    - สอบทานการจัดทําโครงสราง และแผน
อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง 
    - สอบทานการบันทึกขอมูลบุคลากรลง
ระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(e-LAAS) 
2. งานบรหิารงานทั่วไป 
    - การอํานวยความสะดวกในการจัดการ
ประชุมตางๆ และการจัดกิจกรรมตางๆ 
    - การประสานและดําเนินการจัดการ
เลือกตั้งทองถ่ิน 
 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

สํานกัปลัด 
(ตอ) 

3. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    - การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป และแผนการ
ดําเนินงานประจําป 
    - การจัดทํา เทศบัญญัติ งบประมาณ
ประจําป 2565 
4. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - สอบทานการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานสงเสริมการเกษตร 
    - การใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนใน
ทองถิ่นเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร 
6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    - การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 
    - การบริหารจัดการขยะ 
    - การสงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน 
7. งานพัฒนาชุมชน 
    - การสงเสริมอาชีพของประชาชนใน
ทองถิ่น 
    - การสนับสนุนและชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
ผู สู ง อายุ  คนพิ การ  และผู ป วยติด เชื้ อ 
ผูดอยโอกาส 
    - การสนับสนุนกลุมอาชีพ กลุมพัฒนา
สตรี กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 
8. งานนิติการ 
    - การรับเรื่องราวรองทุกข/การแกไขเรื่อง
รองเรยีน รองทุกขตางๆ 
9. งานสงเสริมการทองเท่ียว 
    - การ จัดทําสื่อประชาสัม พันธขอมูล
ขาวสารของหนวยงาน 
    - การสํารวจรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชน 
 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

กองคลัง 
 

1. งานการเงินและบัญชี 
    - การแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
คณะกรรมการรับ-สงเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงนิประจําวัน 
    - การจายเงิน การเขียนเช็ค การถอนเงิน 
รายงานการจัดทําเช็ค 
    - การตรวจสอบเงินยืม การสงใชเงนิยืม 
    - ก าร เบิกจ าย เงิน งบประมาณและ
เอกสารประกอบการเบิกจาย (ฎีกาหลังจาย) 
    - การจัดทํางบการเงิน รายงานสถานะ
ทางการเงิน และรายงานประจําเดือนอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
    - การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินวามีการ
แสดงรายละเอียดของบัญชีตางๆ ครบถวน
ถูกตอง หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ
การเงิน และเอกสารหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ 
    - สอบทานการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 
2. งานพัฒนารายได 
    - การดําเนินการเก่ียวกับภาษีปาย ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง และรายไดอื่นๆ ให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวของ 
    - สอบทานการบันทึกขอมูลในระบบบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) 
3. งานพัสดุและทรัพยสิน 
    - การดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจาง การทําสัญญา การบริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุ ให เปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่ งการที่
เกี่ยวของ 
    - การการลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ 
และการกําหนดเลขรหัสครภุัณฑ รวมทั้งการ
ควบคุมการเบิกใชวัสดุหรือครภุัณฑ หรือการ
ดูแล เก็บรักษา และซอมบํารุง 
    - ตรวจสอบเงินมัดจําประกันสัญญา 
ประกันซองกอนครบกําหนด พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลงานกอนคืน
หลักประกันสัญญา 
 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

กองคลัง 
(ตอ) 

 

4. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
    - การบันทึกขอมูลในระบบแผนที่ภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
(GIS) 
     

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

กองชาง 1. งานสํารวจและออกแบบ 
    - สอบทานการสํารวจและการออกแบบ
ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของ 
2. งานควบคุมการกอสราง 
    - การขออนุญาตออกแบบกอสรางอาคาร 
    - สอบทานการประมาณราคา การ
ควบคุมงานกอสราง ใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
3. งานควบคุมอาคาร 
    - สอบทานการควบคุมงานกอสรางตาม
โครงการ ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
    - ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
และใบอนุญาตอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ 
    - ตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมตางๆ ของงานควบคุมอาคาร
ผานระบบบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) 
 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

กอง
การศกึษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

1. งานบริหารการศึกษา 
    - การจัดทําแผนพัฒนาของโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม และการจัดทําหลักสูตร
การศึกษา 
    - การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน การบันทึกบัญชี  
    - การจายเงิน การเขียนเช็ค การถอนเงิน 
และรายงานการจัดทําเช็ค 
    - สุมตรวจสอบการจัดทาํฎีกาเบิกจายเงิน 
    - สอบทานการจัดซื้อจัดจาง 
     

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

หนวย 
รับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถีใ่นการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลา 

ทีต่รวจสอบ ผูรับผดิชอบ 

กอง
การศกึษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
(ตอ) 

1. งานบริหารการศึกษา (ตอ) 
    - ตรวจสอบการรับ-การเบิกจายพัสดุ 
และการจัดทําทะเบียนคุม 
    - ตรวจสอบการจัดทํารายงานประจําป 
2. งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    - สุมตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
ของกอ งการศึ กษ าฯ  ตาม เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย 
 

ไมนอยกวา  
1 คร้ัง/ป 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 

ถึง 
30 กันยายน 

2565 

นางสาวกันยกร  อตุนะวงค 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 


