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งานตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 



แผนการตรวจสอบประจ าปี 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

๑. หลักการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล

แม่อ้อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงาน

ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่

ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด 

โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกท้ังยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทาง

ท่ีถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการ

ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จะท าให้

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง

ราชการ 

 นอกจากนี้  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยัง เป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕61 
 

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 ๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้าน

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนดหรือไม่ 

 ๒.๓ เพื่อสอบหาระบบควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่ 

 ๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 

 ๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 



 ๒.๖ เพื่อลดข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องของหน่วยรบัตรวจ (ส านัก/ส่วน/กอง) 

 ๒.๗ เพื่อป้องปรามมิให้การปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต 

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ๓.๑ หน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ จ านวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

    ๓.๑.๑ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

    ๓.๑.๒ กองคลัง 

    ๓.๑.๓ กองช่าง 

    ๓.๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๓.๒ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ 

    ๓.๒.๑ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 

    ๓.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 

    ๓.๒.๓ การเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

    ๓.๒.๔ การตรวจติดตามการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง 

    ๓.๒.๕ การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 

    ๓.๒.๖ การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ 

    ๓.๒.๗ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

 ๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลท่ีตรวจสอบ 

       ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๓.๔ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

       ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  

 ๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 

     นายทวีศักดิ์ นาทอง ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๕. งบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 

     เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

 

 

 

 

 



 

 

     (ลงช่ือ)                              ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 

      (นายณัญธัญ อาทะจา) 

                                  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด  

       

 

     (ลงช่ือ)                               ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  

      (นางนิชกานต์ สินานัท) 

                               ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

       

 

 

(ลงช่ือ)                            ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

      (นายทวีศักดิ์ นาทอง) 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕61 
๑. ช่ือผู้ตรวจ 

 นายทวีศักด์ิ นาทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 

๒. หน่วยงานท่ีรับตรวจ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน นายณัฐธัญ อาทะจา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด 

๓. ระยะเวลาท่ีตรวจ 

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔. งานที่ตรวจ 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

ปัญหาที่พบ 
มี/ท า 

ไม่มี/
ไม่ได้ท า 

ท าไม่ครบ/
ไม่มีครบ 

๑ งานบริหารงานทั่วไป 
 -การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

    

๒ งานธุรการ 
-การลงทะเบียนรับ-ส่ง การเก็บรักษาหนังสือเป็น
ระบบ และท าลายเอกสาร 

    

๓. งานการเจ้าหน้าที่ 
-การออกค าส่ังและปฏิบัติตามมติ ก.อบต. 

    

-การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี     
๔. งานกิจการสภา 

-การก าหนดสมัยประชุม 
    

-การจัดท าระเบียบวาระการประชุมและรายงาน
การประชุม 

    

๕ งานนโยบายและแผน 
-การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

    

 -การจัดท าแผน ๓ ปี     
 -การจัดท าแผนการด าเนินงาน     
 -การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน     

๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    

๗ งานพัฒนาชุมชน 
-งานจัดท าเบ้ียผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ 

    

 -งานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ     
๘ งานกฎหมายและคดี 

-งานกฎหมายและคดี 
  

 
  

๙ งานสาธารณสุข 
-งานส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 

    



 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

ปัญหาที่พบ 
มี/ท า 

ไม่มี/
ไม่ได้ท า 

ท าไม่ครบ/
ไม่มีครบ 

๑๐ งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานส่งเสริมการเกษตร 

    

 -งานช่วยเหลือทางการเกษตร     
๑๑ งานควบคุมภายใน 

-การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุมภายใน  
    

 

๕. สรุปความเห็น 

 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภาย ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า การ

ด าเนินงานส่วนใหญ่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน แต่จ านวน

บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 

 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจน เห็นควรให้มีการเพิ่มอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้าง 

เพื่อรองรับปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ๓ ปี และข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ในปีถัดไป 

 

     (ลงช่ือ)                              ผู้ตรวจ 

      (นายทวีศักดิ์ นาทอง) 

                       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                                                       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

 

(ลงช่ือ)                             ผู้รับตรวจ 

              (นายณัฐธัญ อาทะจา) 

                                    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด 



 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕61 
๑. ช่ือผู้ตรวจ 

 นายทวีศักด์ิ นาทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 

๒. หน่วยงานท่ีรับตรวจ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน นางชญาดา ตรงต่องาน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

๓. ระยะเวลาท่ีตรวจ 

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. งานที่ตรวจ 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 

ปัญหาที่พบ 
มี/ท า 

ไม่มี/
ไม่ได้ท า 

ท าไม่
ครบ/ไม่
มีครบ 

๑ งานการเงินและบัญชี 
 -รายงานสถานะทางการเงิน 

    

-แผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 

    

-รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน     
-หลักฐานการฝากและถอนเงินกับบัญชี     
-การลงบัญชีในสมุดเงินสดรับ-จ่ายและทะเบียน
รายรับ 

    

-หลักฐานการบันทึกบัญชี     
-การจัดท าฎีกาและเอกสารประกอบ     
-สัญญาการยืมเงิน/การหักล้างเงินยืม/ระยะเวลา
การส่งใช้/สัญญายืมค้างช าระ 

    

๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-การควบคุมและการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

    

-การติดตามและเร่งรัดหนี้ภาษีและค่าธรรมเนียม     
-การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน     

๓. งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 
-การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

    

-การรับ-เบิกวัสดุ/ทะเบียนพัสดุ     
-การรายงานตรวจสอบพัสดุ     
-การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลิง     
การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมการบ ารุงรักษา     
การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง 

    

๔ งานควบคุมภายใน 
-การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ
กองคลัง  

    



๕. สรุปความเห็น 

 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า 

การด าเนินงานส่วนใหญ่ของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน แต่มีความล่าช้าในเรื่องของระยะเวลา

แล้วเสร็จของงาน เนื่องจากมีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 

๖. ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองคลัง ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

ชัดเจน เห็นควรให้มีการปรับเกล่ียงานของพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างท่ีมีให้เกิดความสมดุล เพื่อรองรับ

ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน  

 

 

 

     (ลงช่ือ)                              ผู้ตรวจ 

      (นายทวีศักดิ์ นาทอง) 

                       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                                                       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

 

(ลงช่ือ)                             ผู้รับตรวจ 

             (นางชญาดา ตรงต่องาน) 

                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕61 
๑. ช่ือผู้ตรวจ 

 นายทวีศักด์ิ นาทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 

๒. หน่วยงานท่ีรับตรวจ 

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน นายวรรณ  โยปินตา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

๓. ระยะเวลาท่ีตรวจ 

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. งานที่ตรวจ 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 

ปัญหาที่พบ 
มี/ท า 

ไม่มี/
ไม่ได้ท า 

ท าไม่
ครบ/ไม่
มีครบ 

๑ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-การด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง 

    

-การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา     
-การประเมินราคากลาง      
-การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอน
อาคาร 

    

๒ งานควบคุมภายใน 
-การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ
กองช่าง 

    

๕. สรุปความเห็น 

 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า 

การด าเนินงานส่วนใหญ่ของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน แต่มีความล่าช้าในเรื่องของระยะเวลา

แล้วเสร็จของงาน เนื่องจากมีปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น  

๖. ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่าง ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

ชัดเจน เห็นควรให้มีการปรับเกล่ียงานของพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างท่ีมีให้เกิดความสมดุล เพื่อรองรับ

ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 

     (ลงช่ือ)                              ผู้ตรวจ 

      (นายทวีศักดิ์ นาทอง) 

                       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                                                       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

(ลงช่ือ)                             ผู้รับตรวจ 

               (นายวรรณ โยปินตา) 

                                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 



 

 

 

 

 

รายงานการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕61 
๑. ช่ือผู้ตรวจ 

 นายทวีศักด์ิ นาทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 

๒. หน่วยงานท่ีรับตรวจ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่อ้อ 

 ช่ือหัวหน้าหน่วยงาน นายทวีศักดิ์ นาทอง ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓. ระยะเวลาท่ีตรวจ 

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. งานที่ตรวจ 

ล าดับ
ท่ี 

งานที่ตรวจสอบ 

ผลการตรวจสอบ 

ปัญหาที่พบ 
มี/ท า 

ไม่มี/
ไม่ได้ท า 

ท าไม่
ครบ/ไม่
มีครบ 

๑ การเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารเสริมนม 
-การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 

    

-การส่งมอบและตรวจรับ     
๒ การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันส าหรับศพด. 

-การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
    

-การส่งมอบและตรวจรับ     
๓ งานควบคุมภายใน 

-การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

    

๕. สรุปความเห็น 

 จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า 

การด าเนินงานส่วนใหญ่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน แต่มีความ

ล่าช้าในเรื่องของระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

๖. ข้อเสนอแนะ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจน เห็นควรก าชับให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากท่ีสุด  

     (ลงช่ือ)                              ผู้ตรวจ 

      (นายทวีศักดิ์ นาทอง) 

                       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                                                       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

                (ลงช่ือ)                             ผู้รับตรวจ 
                  (นายสถิตย์ กิจรัก) 
                             ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
                                             ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยรับตรวจ งานที่ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่

ตรวจ 
แนวทางการตรวจสอบ ผู้ตรวจ 

ส านักงานปลัด งานบริหารงาน
ท่ัวไป/งบประมาณ 

๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดท าข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
-การโอน แก้ไขเปล่ียนแปลง 
 งบประมาณรายจ่าย 

นายทวีศักดิ์ นาทอง 

 งานธุรการ ๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การรับ-ส่ง การเก็บรักษาหนังสือ 
และท าลายเอกสาร 

 

 งานการเจ้าหน้าท่ี ๑ - ๓๐ พ.ค.๖๑ -การออกค าส่ังและปฏิบัติตาม 
มติ ก.อบต. 
-การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
-แผนพัฒนาบุคลากร 

 

 งานกิจการสภา ๑๖–๓๐ เม.ย.๖๒ 
๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ 

-การก าหนดสมัยประชุม 
-การจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 และรายงานการประชุม 

 

 งานนโยบายและ
แผน 

๑๖–๓๐ เม.ย.๖๒ 
 
 
๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ 

-การจัดท าแผน ๓ ปี 
-การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
-การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
-การจัดท ารายงานและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

 งานพัฒนาชุมชน ๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -งานจัดท าเบ้ียผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ 
-งานสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

 

 งานกฎหมายและคดี ๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -งานกฎหมายและคดี  
 งานสาธารณสุข ๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -งานกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานช่วยเหลือทางการเกษตร 

 

 



- ๒ – 

 

หน่วยรับตรวจ งานที่ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่

ตรวจ 
แนวทางการตรวจสอบ ผู้ตรวจ 

 
งานควบคุมภายใน ๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดท าแบบรายงานผลการ

ควบคุมภายในของส านักงานปลัด 
 

กองคลัง งานการเงินและบัญช ี ๑-๓๐ ก.ย.๖๒ -รายงานสถานะทางการเงิน 
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
-รายงานเงินสดคงเหลือประจ าวัน 
-หลักฐานการฝากและถอนเงินกับ
บัญช ี
-การโอนงบประมาณ 
-การลงบัญชีในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 
-หลักฐานการบันทึกบัญชี 
-สัญญายืมเงิน/การหักล้างเงินยืม/
ระยะเวลาการส่งใช้/สัญญายืมค้าง
ช าระ 

นายทวีศักดิ์ นาทอง 

 งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

๑-๓๐ ก.ย.๖๒ 
 
 
 
๑-๓๐ ก.ย.๖๒ 

-การควบคุมและการใช้
ใบเสร็จรับเงิน 
-การติดตามและเร่งรัดหนี้ภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
-การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

 งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

๑-๓๐ ก.ย.๖๒ -การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
-การรับ-เบิกวัสดุ/ทะเบียนพัสดุ 
-การรายงานตรวจสอบพัสดุ 
-การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
-การเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมการ
บ ารุงรักษา 
-การจัดท าแผนจัดหาพัสดุ/
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

 



- ๓ - 

 

หน่วยรับ
ตรวจ 

งานที่ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่

ตรวจ 
แนวทางการตรวจสอบ ผู้ตรวจ 

 
งานควบคุม
ภายใน 

๑-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุมภายใน 
ของกองคลัง 

 

กองช่าง งานก่อสร้างและ
ประเมินราคา
กลาง 

๑๖–๓๐ เม.ย.
๖๒ 
๑๖-๓๐ ก.ย.
๖๒ 

-การด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง 
-การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
-การประเมินราคากลาง 
-การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลง  
รื้อถอนอาคาร 

นายทวีศักดิ์ นาทอง 

 งานควบคุม
ภายใน 

๑๖-๓๐ ก.ย.
๖๒ 

-การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุมภายในของ
กองช่าง 

 

 

หน่วยรับตรวจ งานที่ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่

ตรวจ 
แนวทางการตรวจสอบ ผู้ตรวจ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การเบิกจ่ายค่าวัสดุ
อาหารเสริมนม 

๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
-การส่งมอบตรวจรับ 
 

นายทวีศักดิ์ นาทอง 

 การเบิกจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ ศพด. 

๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
-การส่งมอบตรวจรับ 
 

 

 งานควบคุมภายใน ๑๖-๓๐ ก.ย.๖๒ -การจัดท าแบบรายงานผลการควบคุม
ภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 


