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ก 

คํานํา 
 

      การตรวจสอบภายในเป�นการดําเนินการอย�างเป�นอิสระและเป�นกลาง ท่ีหน�วยรับตรวจ
จัดให�มีข้ึน เพ่ือให�เกิดความม่ันใจและให�คําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค�าและปรับปรุงการดําเนินงาน 
การตรวจสอบภายในช�วยให�หน�วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค,ท่ีกําหนด โดยการประเมินและปรับปรุง
งานให�มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลถูกต�องครบถ�วน มีข�อมูลทางการเงิน มีความน�าเชื่อถือ มีการดูแล
ทรัพย,สินอย�างปลอดภัย ไม�สูญหาย รั่วไหลหรือสิ้นเปลือง และให�ความม่ันใจได�ว�าการปฏิบัติงาน
เป�นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับ รวมท้ังให�การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารเป�นไปอย�างมี
ระเบียบแบบแผน น�าเชื่อถือ เป�นไปในแนวทางเดียวกัน 

       หน�วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพ่ือให�เป�นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ ท้ัง 4 
หน�วยงาน คือ สํานักปลัด กองคลัง กองช�าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด�วย 
วัตถุประสงค,การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู�รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียด
ขอบเขตของการตรวจสอบของผู�ตรวจสอบภายใน 
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ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป�นป�จจัยสําคัญที่จะช�วยให�การดําเนินงานตามภารกิจขององค$การบริหารส�วนตําบล 
แม�ข�าวต�ม เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงช�วยป-องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป�นส�วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู�ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต�องมีการกระทําอย�างเป�นข้ันตอนถูกต�องตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผู�บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช� โดยรวมเป�นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให�สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค$ของการดําเนินการ อีกทั้งยังเป�นการกําหนดให�มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต แนวทางท่ี
ถูกต�องและใช�เป�นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป�นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน  ดังนั้น การจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข�อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องจะทําให�การ
ปฏิบัติงานขององค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม เป�นไปอย�างถูกต�องและตามวัตถุประสงค$ของทางราชการ   
  นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในเป�นไปตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ$กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ$ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงค�การตรวจสอบ 
  2.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�างๆ ทางด�านการเงิน การบัญชี และด�าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ ว�าเป�นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
  2.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน�วยรับตรวจว�าเพียงพอและเหมาะสม  
  2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการ ให�เป�นไปตามนโยบายและ
เป-าหมายท่ีกําหนด 
  2.5 เพ่ือให�ผู�บริหารได�ทราบป�ญหาและข�อบกพร�องในการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก�ไขป�ญหาต�างๆ ได�อย�างรวดเร็วและทันเหตุการณ$ 
  2.6 เพ่ือให�คําปรึกษา แนะนํา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก�ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค$การบริหารส�วน
ตําบลแม�ข�าวต�ม ให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  การตรวจสอบเป�นงานการให�ความเชื่อม่ันด�านการตรวจสอบหลักฐานต�างๆ เช�น ตรวจสอบด�านการเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดําเนินงาน การประเมินผลการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังการให�คําปรึกษา 
และงานด�านอ่ืนๆ 
  3.1 หน�วยรับตรวจ 
        3.1.1 สํานักปลัด 
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        3.1.2 กองคลัง 
        3.1.3 กองช�าง 
        3.1.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 แนวทางการตรวจสอบ 
         3.2.1 ตรวจสอบความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลต�างๆ ด�วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจําเป�นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห$และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ 
         3.2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย$สิน รวมท้ังการบริหารงานด�านอ่ืนๆ ขององค$กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย$สิน และการใช�
ทรัพยากรทุกประเภทว�าเป�นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
         3.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก�ไข เพ่ือให�การ
ปฏิบัติงานตามข�อ 1 และข�อ 2 เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
         3.2.4 สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งท่ีทาง
ราชการกําหนด เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามเป-าหมาย วัตถุประสงค$ และสอดคล�องกับ
นโยบาย 
 3.3 วิธีการตรวจสอบ 
         3.3.1 การสุ�ม 
         3.3.2 การตรวจนับ 
         3.3.3 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง) 
         3.3.4 การสอบทาน 
         3.3.5 การสังเกตการณ$ปฏิบัติงาน 
         3.3.6 การทดสอบการบวกเลข 
         3.3.7 การสัมภาษณ$ 
         3.3.8 การยืนยัน 
 3.4 เรื่องท่ีตรวจสอบ 
         3.4.1 การตรวจสอบด�านการเงิน (Financial Auditing) เป�นการตรวจสอบความถูกต�องเชื่อถือได�ของ
ข�อมูลและตัวเลขต�างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป-องกันทรัพย$สินและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต�างๆ ว�ามี     เพียงพอท่ีจะม่ันใจได�ว�าข�อมูลท่ีบันทึก
ในบัญชี รายงาน ทะเบียนและเอกสารต�างๆ ถูกต�องและสามารถสอบทานได�หรือเพียงพอท่ีจะป-องกันการรั่วไหล สูญ
หายของทรัพย$สินต�างๆ ได� 
         3.4.2 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เป�นการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งาน โครงการ ให�เป�นไปตามวัตถุประสงค$และเป-าหมายหรือหลักการท่ีกําหนด การตรวจสอบเน�น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ�มค�า โดยต�องมีผลผลิตและผลลัพธ$เป�นไปตามวัตถุประสงค$หรือเป-าหมาย ซ่ึงวัด
จากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ต�องคํานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประกอบด�วย 
        1) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให�ความม่ันใจได�ว�าการใช�ทรัพยากร
สําหรับแต�ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต�นทุน อันมีผลทําให�องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม ได�รับ
ผลประโยชน$อย�างคุ�มค�า 
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       2) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซ่ึงทําให�ผลท่ี
เกิดจากการดําเนินงานเป�นไปตามเป-าหมายขององค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 
       3) ความคุ�มค�า (Economy) คือ มีการใช�จ�ายเงินอย�างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม�สุรุ�ยสุร�าย ฟุaมเฟbอย 
ซ่ึงส�งผลให�องค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�มสามารถประหยัดต�นทุนหรือลดการใช�ทรัพยากรตํ่ากว�าท่ีกําหนดไว� โดย
ยังได�ผลลัพธ$หรือผลผลิตตามเป-าหมาย 
         3.4.3 การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป�นการตรวจสอบการบริหารงานด�านต�างๆ 
ขององค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม ว�ามีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล
เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย$สิน รวมท้ังการบริหารงานด�านต�างๆ ว�าเป�นไปอย�างเหมาะสมและ
สอดคล�องกับภารกิจขององค$การบริหารส�วนตําบล   แม�ข�าวต�ม รวมท้ังเป�นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการ
กํากับดูแลท่ีดี (Good Governance) ในเรื่องความน�าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป�นธรรม และความโปร�งใส 
         3.4.4 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข�อกําหนด (Compliance Auditing) เป�นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต�างๆ ขององค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�มว�าเป�นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องท้ังจากภายนอกและภายในองค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม การตรวจสอบลักษณะ
นี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป�นส�วนหนึ่งของ การตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการ
ดําเนินงานก็ได� โดยประเมินว�าได�มีการปฏิบัติตามหรือไม� รวมท้ังสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและความ
เพียงพอของนโยบาย แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานต�างๆ ควบคู�ด�วย 
         3.4.5 การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป�นการพิสูจน$ความ
ถูกต�องและเชื่อถือได�ของระบบงานและข�อมูลท่ีได�จากการประมวลผลด�วยคอมพิวเตอร$ รวมท้ังระบบการเข�าถึงข�อมูลใน
การปรับปรุงแก�ไขและการรักษาความปลอดภัยของข�อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เป�นส�วนหนึ่งของงานตรวจสอบ
ภายในเกือบทุกงานท่ีนําระบบคอมพิวเตอร$มาใช�ในการปฏิบัติงานไม�ว�าเป�นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ
การดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู�ตรวจสอบภายในจึงจําเป�นต�องมีความรู�ในระบบงานสารสนเทศนี้ 
เพ่ือให�สามารถดําเนินการตรวจสอบได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
         3.4.6 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เป�นการตรวจสอบการปฏิบัติงานการ
ดําเนินงานท้ังหมด หรือบางส�วนขององค$การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม โดยมีเง่ือนไขท่ีกําหนดเป-าหมายไว� ตลอดจน
รายงานถึงข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก�ไขข�อบกพร�องให�ดีข้ึน         การตรวจสอบลักษณะนี้เน�นการใช�ความสนใจ
กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติงานในแต�ละข้ันตอนนั้นๆ รวมถึงการวัดการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
โดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน บางครั้งอาจเรียกการตรวจสอบลักษณะนี้ว�า Efficiency Auditing ซ่ึงให�
ความสําคัญกับการตรวจสอบผลงานเปรียบเทียบกับการใช�ทรัพยากร เพ่ือประเมินการใช�อัตราการใช�ทรัพยากรกับ
ผลงาน (Output/input) ว�าคุ�มค�าหรือมีพัฒนาการอย�างไร แต� Efficiency Auditing มีวัตถุประสงค$เฉพาะกว�า 
Operational Auditing 
         3.4.7 การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป�นการตรวจสอบในกรณีท่ีได�รับมอบหมายจากฝaาย
บริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริต หรือการกระทําท่ีส�อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�าจะมี
การกระทําท่ีส�อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน ซ่ึงผู�ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือค�นหา
สาเหตุ ข�อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู�รับผิดชอบ พร�อมท้ังเสนอแนะมาตรการป-องกัน 
 3.5 ระยะเวลาของข�อมูลท่ีตรวจสอบ 
         ตรวจสอบข�อมูลประจําปmงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 –  30 กันยายน 2566) 
 3.6 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
         ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปmงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามเอกสารแนบท�าย) 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
 

หน�วย 
รับตรวจ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ใน

การ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ผู�รับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/
ทุกกอง 

การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ$กระทรวงการคลังว�าด�วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ$ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 

ทุกสํานัก/
ทุกกอง 

การสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในและรายงานการประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ$
กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ$ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ
หน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 

ทุกสํานัก/
ทุกกอง 

การตรวจสอบการใช�และรักษารถส�วนกลาง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการ
ใช�และรักษารถยนต$ขององค$กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัด 
 

1. การจัดทําข�อบัญญตัิงบประมาณ 
    รายจ�ายประจําปm 
2. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
3. การโอนและแก�ไขเปลีย่นแปลง 
    งบประมาณ 
4. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 
5. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 

กองคลัง 
 

1. การตรวจสอบงบการเงินประจําปm 
2. การจัดทําบัญชีและรายงานการเงิน 
3. การรับเงินและนําส�งเงิน 
4. การเบิกจ�ายเงิน 
5. การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร�าง 
6. การจัดเก็บภาษีป-าย 
7. ลูกหน้ีภาษีค�างชําระและการจัดทํา 
    ทะเบียนคุมลูกหน้ี 
8. การตรวจสอบพัสดุประจําปm 
9. หลักประกันสัญญา 
10. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบภายใน  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ข�าวต�ม 

หน�วย 
รับตรวจ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ใน

การ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา 
ท่ีตรวจสอบ 

ผู�รับผิดชอบ 

กองช�าง 1. การขออนุญาตปลูกสร�างอาคาร  
    ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร 
2. การควบคุมงานก�อสร�าง 
3. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

1. การใช�จ�ายเงินงบประมาณ 
    หมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)  
2. การใช�จ�ายเงินงบประมาณค�าอาหารเสรมิ 
    (นม) 
3. การควบคุมพัสด ุ
4. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 

ไม�น�อยกว�า 
1 ครั้ง/ปm 

 

1 ตุลาคม 2565 
ถึง 

30 กันยายน 2566 

นักวิชาการ 
ตรวจสอบภายใน 

 


