หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
แผนการตรวจสอบประจาปี
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
...........................................................
๑. หลักการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะช่วยในการดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาล
ตาบลเวียงคา เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังยั
้ งช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนันถื
้ อ
เป็ นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบตั ิงานตามปกติซึ่งจะต้ องมีการกระทาอย่างเป็ น
ขันตอน
้
ถูกต้ อง ตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด โดยฝ่ ายผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบ
ภายในมาใช้ โดยรวมเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การดาเนินงาน อีกทังยั
้ งเป็ นการกาหนดให้ มีลกั ษณะงาน วิธีการปฏิบตั ิที่มีขอบเขตแนวทางที่
ถูกต้ องและสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชดั เจน
ดังนัน้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้ อบังคับ
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง จะทาให้ การปฏิบตั ิงานของ เทศบาลตาบลเวียงคา เป็ นไป
อย่างถูกต้ องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
นอกจากนัน้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในยังเป็ นการดาเนินการให้ ถกู ต้ องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
๑

.เพื่อให้ ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สิน ของหน่วยรับตรวจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล
๒.เพื่อให้ ทราบว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่กาหนด
๓.เพื่อให้ ทราบว่าข้ อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้

-๒๔.เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
๕.เพื่อให้ หวั หน้ าส่วนราชการและผู้บงั คับบัญชา ได้ รับทราบข้ อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปั ญหาที่มา
จากการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพื่อสามารถตัดสินใจ สัง่ การ แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยงานตรวจสอบภายนอก คือ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กากับดูแล(กรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น /จังหวัด /อาเภอ) เข้ าตรวจสอบ
๓.ขอบเขตของงานตรวจสอบ
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทังการประเมิ
้
นความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลเวียงคา และการบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง
๑.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้ าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒.สอบทานระบบการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน และ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่กาหนด
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้ องกับนโยบาย
ของเทศบาลตาบลเวียงคา
๓.สอบทานความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลการดาเนินงานและการเงิน การคลัง
๔.ตรวจสอบระบบการดุแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ เหมาะสม
กับประเภทของงทรัพย์สินนัน้
๕.ประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของเทศบาลตาบลเวียงคา
๖.วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรหน่วยรับ
ตรวจ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๕ สานัก/กอง ประกอบด้ วย
๑. สานักปลัดฯ
๒.กองคลัง
๓.กองช่าง
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
๕.กองการศึกษาฯ

-๓รายละเอียดของเรื่องที่จะตรวจสอบ
 การบริหารงานงบประมาณ
 การเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาปี
 การโอนและการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 การยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
 การใช้ และการรักษารถยนต์
 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
 การเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
 การจัดซื ้อจัดจ้ าง
 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตามประเมินผล
 การเบิกจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
 การเบิกจ่ายเงินการจัดทาโครงการต่างๆ
 การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
 การจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
 การรับเงิน การนาส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน
 การเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบฎีกา
 การจัดทาบัญชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภท
 การจัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นเดือน
 การจัดทางบการเงิน ณ วันสิ ้นปี
 ทะเบียนคุมประกันสัญญาและการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา
 ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
 การจัดเก็บรายได้ และการเร่งรัดภาษี ที่ค้างชาระ
 การดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้ างและโครงการก่อสร้ าง
 การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทาบัญชีของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)

-๔การปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน
๑.

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะแจ้ งหน่วยงานผู้รับตรวจ โดยจะประสานกับผู้บริหารของ

หน่วยรับตรวจ ๕ สานัก/กอง คือ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ
รวมทังผู
้ ้ รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กาหนดวันและ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจสอบ
๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะใช้ เทคนิคการตรวจสอบ ในแต่ละกรณี ซึ่งในการ
ตรวจสอบจะใช้ เทคนิคการตรวจสอบให้ เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณีเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
หลักฐานที่เพียงพอที่ผ้ ตู รวจสอบจะเสนอความเห็นและข้ อเสนอแนะไว้ ในรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
๑. การสุม่ ตัวอย่าง
๒. การตรวจนับ
๓. การตรวจสอบเอกสารใบสาคัญ
๔. การคานวณ
๕. การตรวจสอบการผ่านรายการ
๖. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน
๗. การตรวจหารายการผิดปกติ
๘. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้ อมูล
๙. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
๑๐. การสอบถาม
๑๑. สังเกตการณ์
๑๒. การตรวจทาน
๑๓. การประเมินผล
๑๔. การตรวจสอบตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้ อง
๔. กาหนดระยะเวลาการตรวจสอบ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
(ตรวจสอบเอกสารและข้ อมูลประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙)
๕. ระยะเวลาในการรายงานผล
รายงานผลการตรวจสอบเมือ่ ตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ วเสร็จตามแผน

-๕-

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บ่อแก ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
๗. งบประมาณ
เนื่องจากเป็ นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

(ลงชื่อ)................................................... ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บ่อแก)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตั ิการ
(ลงชื่อ)......................................................ผู้พิจารณาอนุมตั ิ
(นายสาโรช

แก้ วคาแสน)

ปลัดเทศบาลตาบลเวียงคา
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมตั ิ
(นายประภพ กุมภรัตนทิพย์)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงคา

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๑.สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียงคา
หน่วยรับตรวจ
สานักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบด้ านแผนงาน
๒.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
๓.การตรวจสอบการโอนและการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
๔.การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
๕.การตรวจสอบการใช้ และรักษารถยนต์
๖.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
๗.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๘.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตาม
ประเมินผล
๙.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
๑๐. การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ครัง้ /ปี
ม.ค ๒๕๖๐
๑/๑๐
๓ ครัง้ /ปี
ก.พ ,พ.ค และ
๑/๒๐
ก.ค ๖๐
๒ ครัง้ /ปี
๑/๑๐
เม.ย และ ก.ย ๖๐
๓ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ / ปี
๑ ครัง้ /ปี

มี.ค ,มิ.ย, ก.ย ๖๐
ส.ค ๖๐
ส.ค ๖๐
ม.ค.๖๐
ก.พ ๖๐

๑/๒๐
๑/๑๐
๑/๑๐
๑/๑๐
๑/๑๐

๒ ครัง้ / ปี
๑ ครัง้ /ปี

มี.ค และ ก.ค ๖๐
ต.ค. , พ.ย , ธค ๕๙

๑/๑๐
๑/๙๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ

หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

กองคลัง

๑.การตรวจสอบด้ านรายได้
๒.การตรวจสอบด้ านการเงินและบัญชี
๓.การตรวจสอบด้ านการบริหารพัสดุ
๔.การตรวจสอบการใช้ และรักษารถยนต์
๕.การตรวจสอบทะเบียนคุมประกันสัญญาและการ
จ่ายคืนหลักประกันสัญญา
๖.การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
๗.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตาม
ประเมินผล
๘.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
๙.การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๒ ครัง้ /ปี
พ.ค และ ส.ค ๖๐
๑/๒๐
มี.ค, มิ.ย และ ก.ย ๖๐
๓ ครัง้ /ปี
๑/๒๐
ม.ค.๖๐
๑ ครัง้ /ปี
๑/๑๐
ส.ค๖๐
๑ ครัง้ /ปี
๑/๑๐
ส.ค ๖๐
๑ ครัง้ /ปี
๑/๑๐
๓ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี

มี.ค,มิ.ย, ก.ย๖๐
ก.พ๖๐

๑/๒๐
๑/๑๐

๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี

ส.ค๖๐
ต.ค. , พ.ย, ธค ๕๙

๑/๙๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ

หน่วยรับตรวจ
กองช่ าง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการ
ควบคุม
๒. การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
๓. การตรวจสอบการใช้ และรักษารถยนต์
๔. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
๕. การสอบทานการประเมินระบบควบคุม
ภายใน

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี
ม.ค.๖๐
๑/๑๐
๓ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี

มี.ค,มิ.ย, ก.ย๖๐
ส.ค๖๐
ส.ค๖๐
ต.ค. , พ.ย, ธค ๕๙

๑/๒๐
๑/๑๐
๑/๑๐
๑/๙๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ

หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษาฯ

กองสาธารณสุขฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงินและการ
จัดทาบัญชีของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
๒. การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
๓. การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๔.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
๕.การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน

๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๒.การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
๓.การตรวจสอบการใช้ และรักษารถยนต์
๔.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
๕.การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๒ ครัง้ /ปี
เม.ย และ ก.ค ๖๐
๑/๒๐
๓ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี

มี.ค,มิ.ย, ก.ย๖๐
ม.ค.๖๐
ส.ค๖๐
ต.ค. , พ.ย, ธค ๕๙

๑/๑๐
๑/๑๐
๑/๑๐
๑/๙๐

๑ ครัง้ /ปี
๓ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี
๑ ครัง้ /ปี

ม.ค.๖๐
มี.ค,มิ.ย, ก.ย๖๐
ส.ค๖๐
ส.ค๖๐
ต.ค. , พ.ย, ธค ๕๙

๑/๑๐
๑/๒๐
๑/๑๐
๑/๑๐
๑/๙๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการ

หมายเหตุ

ตารางการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐
ระหว่ างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
หน่ วยงานตรวจสอบายใน เทศบาลตาบลเวียงคา อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมการตรวจสอบ / สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

พ.ศ. ๒๕๕๙
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

๑.การตรวจสอบด้ านแผนงาน
๒.การตรวจสอบด้ านการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
๓.การตรวจสอบการโอนและการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔.การตรวจสอบด้ านรายได้
๕.การตรวจสอบด้ านการเงินและบัญชี
๖.การตรวจสอบด้ านบริหารพัสดุ
๗.การตรวจสอบทะเบียนคุมประกันสัญญาและการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา
๘. การตรวจสอบการยืมเงินและการส่งใช้ เงินยืม
๙. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและการติดตามประเมินผล
๑๐.การตรวจสอบการใช้ และรักษารถยนต์
๑๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
๑๒.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
๑๓.การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทาบัญชีของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
/
๑๔.การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน

พ.ศ. ๒๕๖๐
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

/
/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/
/
/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

/

/

๒.กองคลัง
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑. การตรวจสอบด้ านงบประมาณ
๑.๑ สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่ เพียงใด
๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของ
โครงการต่างๆ ว่าสามารถดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนพัฒนา และแผนการดาเนินการ
ประจาปี หรือไม่ เพียงใด
๒. การตรวจสอบด้ านการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
๒.๑ ตรวจสอบว่า อปท.ใช้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแนวทางใน
การจัดทาข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ข้ อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
๒.๒ ตรวจสอบว่า อปท.จัดทาข้ อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /
ข้ อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมถูกต้ องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และถูกต้ องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่
๒.๓ ตรวจสอบการตั ้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
ของ อปท. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบ
การโอน / การเปลีย่ นแปลงคาชี ้แจง /การแก้ ไขคาชี ้แจง/ การ
ได้ รับอนุมตั ิ เป็ นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่
และสอบยันกันสมุดคุมยอดงบประมาณรายจ่าย หรือ
ทะเบียนรายจ่ายเพื่อให้ ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินอยู่ใน

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หมายเหตุ

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
ขอบเขตของงบประมาณ (กรณีมีการจ่ายเงินเกินงบประมาณ
ให้ บนั ทึกขอคาชี ้แจงเป็ นหลักฐาน)
๒.๕ ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเข้ า
สมุดเงินสดจ่าย (โดยการทดสอบ) รวมทั ้งทดสอบการรวมเลข
และผ่านรายการจากสมุดเงินสดจ่ายเข้ าใบผ่านรายการ
มาตรฐาน ๒ และผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้ อง
๒.๖ ตรวจสอบการปรับปรุงรายการปิ ดบัญชีรายจ่ายเข้ าบัญชี
เงินสะสมว่าถูกต้ องหรือไม่
๒.๗ สอบทานงบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ว่ารายจ่ายจริงถูกต้ องตรงกับบัญชีแยกประเภทหรือไม่ พร้ อม
ทั ้งคานวณและเปรียบเทียบรายจ่ายจริงกับประมาณการ
รายจ่ายว่าถูกต้ องหรือไม่
๓.การตรวจสอบรายได้
๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้ าใบสรุปใบนาส่งเงินและ
ทะเบียนรายรับ (โดยการทดสอบ) เพื่อพิสจู น์การบันทึก
รายการครบถ้ วนถูกต้ องตามประเภทเงินหรือไม่ รวมทั ้ง
ทดสอบการรวมเลข การนาส่งเงินเข้ าทะเบียนรายรับและ
ผ่านรายการจากสมุดเงินสดรับและทะเบียนรายรับ เข้ าใบ
ผ่านรายการมาตรฐาน ๑,๓ เพื่อผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้ อง
๓.๒ สอบทานงบรายรับว่าเงินรับจริงถูกต้ องตามบัญชีแยก
ประเภทและทะเบียนเงินรายรับหรือไม่ พร้ อมทั ้งคานวณ
เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรับจริง หากสูงต่าเกินกว่า
๒๐ % ให้ หาสาเหตุ

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

ต.ค.-ธ.ค. ๕๗

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

รายไตรมาส

๑/๒๐

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๓.๓ ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ ทราบถึงวิธีการประมาณการ
รายได้ แต่ละประเภท มีฐานข้ อมูลที่ใช้ ประกอบในการจัดทา
ประมาณการมีความครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นปั จจุบนั
เพียงใด มีการโอนเพิ่มลดงบประมาณถูกต้ องตามระเบียบ
หรือไม่
๓.๔ ตรวจสอบการบันทึกยอดประมาณการรายรับทุกประเภท
ในทะเบียนคุมรายรับสอบยันกับรายละเอียดผู้ชาระภาษี
(แบบ กค.๑)
๓.๕ ตรวจสอบการปรับปรุงรายการปิ ดบัญชีเงินรายได้ เข้ า
บัญชีเงินสะสมว่าถูกต้ องหรือไม่
๓.๖ ตรวจสอบที่มาของรายได้ จากแผนที่ภาษี ผท.๑ ผท.๔
ผท.๕ กับทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี ้ว่าการประเมินภาษี และ
การตั ้งลูกหนี ้ครบถ้ วนหรือไม่ และเลือกทดสอบสถานที่จริงว่า
การจัดทาแผนที่ภาษี ครบถ้ วนหรือไม่
๓.๗ ตรวจสอบที่มาของรายได้
(๑) ภาษี โรงเรือนและที่ดิน
- ตรวจสอบแบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.๒) ใบแจ้ งประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘) เข้ าใบเสร็จรับเงิน
(ภ.ร.ด.๑๒)
-ทดสอบความถูกต้ องการคิดค่าภาษี โรงเรือนและที่ดินกิจการ
โรงแรมและอาคารชุด (แฟลตหรืออพาร์ ทเม้ น)

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /
รายไตรมาส
๑/๒๐
๓ เดือน

๑ ครัง้ /ปี

๑-๒๐ ต.ค.๕๗

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

ต.ค.-ธ.ค. ๕๗

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๑-๒๐ มิ.ย.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / เดือน

๑-๒๐ พ.ค.๕๘

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
-การประเมินค่ารายปี กิจการอาคารชุด (แฟลตหรืออพาร์ ทเม้ น)
ประเมินเป็ นรายห้ อง นาอัตราแต่ละห้ องมาคานวณค่ารายปี นาค่า
รายปี นาค่ารายปี มาคานวณค่าภาษี ในอัตราร้ อยละสิบสองครึ่งแห่ง
ค่ารายปี เช่นเดียวกับการคานวณค่าภาษี กิจการโรงแรม
-ดูหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้ าง เพื่อทราบจานวนห้ องรวม กรณี
สงสัย ให้ สารวจจานวนห้ องและสภาพจริงของอาคาร
(๒) ภาษี ป้าย
-ตรวจสอบแบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษี ป้าย (ภ.ป.๑) ใบแจ้ ง
ประเมินภาษี (ภ.ป.๒) เข้ าใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)
-ตรวจสอบการจัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนคุมทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔)
ถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั และนามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการ
จัดเก็บ
-ตรวจสอบข้ อมูลป้ายและภาษี ป้ายจาก ผ.ท.๔ และทะเบียนผู้
ชาระภาษี (ผ.ท.๕)
-ตรวจสอบสภาพจริงของป้ายเปรียบเทียบกับการจัดเก็บรายได้
ทดสอบการคานวณ
๓.ภาษี บารุงท้ องที่
-ตรวจสอบแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) แบบแจ้ งการ
ประเมินภาษี บารุงท้ องที่ (ภ.บ.ท.๙)
-ตรวจสอบประกาศแจ้ งการประเมินเพื่อเสียภาษี บารุงท้ องที่
(ภ.บ.ท.๑๐) กับทะเบียนที่ดินรายตัวผู้เสียภาษี (ภ.บ.ท.๖) และเข้ า
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๑๑)

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
-ตรวจสอบการจัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนคุมทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔)
ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี (ผ.ท.๕) การตีราคาปานกลางที่ดินใช้ แผนที่
ภาษี กาหนดแนวเขตชุมชนพิจารณาความหนาแน่นของชุมชนและ
อาคาร เพื่อหาหน่วยราคาปานกลางของที่ดิน ตรวจสภาพจริงที่ดิน
(๔) ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประเภทต่างๆ ตามข้ อบังคับหรือ
เทศบัญญัติว่าจัดเก็บถูกต้ องหรือไม่ ในกรณีที่เทศบาลนาระบบแผน
ที่ภาษี มาใช้ ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลในแบบต่างๆ ว่า
ตรงกับการบันทึกในทะเบียนทรัพย์สนิ (ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมผู้
ชาระภาษี (ผ.ท.๕) ด้ วย
(๕) ที่มาของรายได้ จากการใช้ ทรัพย์สนิ ตรวจสอบที่มาของ
ทรัพย์สนิ ทุกประเภทที่หาประโยชน์ ได้ มีการดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่ พร้ อมทั ้ง
ตรวจสอบการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินให้ สอดคล้ องกัน
๔.การตรวจสอบด้ านการเงินและบัญชี
๔.๑ เงินสด
- ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานสถานะ
การเงินประจาวัน และสมุดเงินสดรับ พร้ อมจัดทาใบตรวจนับตัว
เงิน หนังสือยืนยันยอดและรายละเอียดประเภทเงินคงเหลือ
ณ วันตัดยอด
-ขอให้ รับรองลูกหนี ้ประเภทต่างๆ ที่คงค้ างพร้ อมรายละเอียด ณ
วันตัดยอด
-สังเกตการณ์การทาหน้ าที่ของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินว่า
ปฎิบตั ิหน้ าที่หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
-ขอสาเนาคาสัง่ แต่งตั ้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของผู้ที่ได้ รับแต่งตั ้ง
๔.๒ เงินฝากธนาคาร
-ตรวจสอบว่า อปท.มีการจัดทางบพิสจู น์ยอดเงินฝากธนาคาร
พร้ อมแนบต้ นฉบับของ Statement หรือไม่ และนาเสนอ
ผู้บริหารหรือไม่
-ทดสอบรายการฝาก – ถอน ที่ปรากฏในบัญชีกบั สมุดคู่ฝากเป็ น
บางรายการและพิจารณารายการผิดปกติ เช่น การนาฝากในวัน
ใกล้ สิ ้นงวด หรือวันก่อนเข้ าตรวจสอบ
-ขอให้ ธนาคารรับรองยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือทุกประเภทบัญชี
ณ วันตัดยอด
-สอบถามวิธีการเขียนเช็คหรือสังเกตุกรณีเช็คที่เขียนแล้ วยังไม่มีผ้ ู
มาขอรับเช็คเพื่อพิจารณาว่าถูกต้ องหรือไม่ คือ
(๑) การจ่ายเงินให้ เจ้ าหนี ้ในกรณีซื ้อหรือเช่าทรัพย์สนิ หรือจ้ าง ทา
ของให้ ออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของเจ้ าหนี ้ ขีดฆ่าคาว่า “หรือตาม
คาสัง่ ” หรือผู้ถือออก และขีดคร่อมด้ วย
(๒)การจ่ายเงินหากมีความจาเป็ นต้ องสัง่ จ่ายเพื่อรับเงินมาจ่ายให้
ทาได้ ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท โดยสัง่ จ่ายใน
นามหัวหน้ าหน่วยงานคลัง ขีดคาว่า “หรือตามคาสัง่ ” หรือผู้ถือ
ออก และขีดคร่อมด้ วย
(๓) ห้ ามเขียนเช็คสัง่ จ่าย “เงินสด” และไม่มีการลงลายมือในเช็คไว้
ล่วงหน้ า
(๔) การเขียนจานวนเงินในเช็คที่เป็ นตัวอักษรไม่มีช่องว่างที่จะเขียน
จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และขีดหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท ห้ างหุ้นส่วน

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
จนชิดคาว่า “หรือตามคาสัง่ หรือผู้ถือ” เพื่อมิให้ มีการเขียนบุคคล
อื่นเพิ่มเติมได้ อีก
(๕) เขียนเลขที่ฎีกาจ่าย ชื่อผู้รับเช็ค และจานวนเงินไว้ ในต้ นขั ้วเช็ค
(๖) ผู้เขียน (จัดทาเช็ค) ไม่เป็ นผู้มีอานาจลงนามในเช็คสัง่ จ่าย
(๗) ผู้รับเช็คลงลายมือชื่อไว้ ในรายงานจัดทาเช็ค / ทะเบียนรับเช็ค
๔.๓ การบัญชีและงบการเงิน
- ตรวจสอบบัญชี
(๑) ผ่านรายการจากสมุดเงินสดรับ – จ่าย ผ่านใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน ไปบัญชีแยกประเภท
กรณีจดั ทางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ไม่ถกู ต้ อง
ตามบัญชีแยกประเภท ให้ ตรวจสอบหาสาเหตุของตัวเลข เก็บ
ตัวเลขการรับ – จ่าย จากบัญชีแยกประเภทและยอดคงเหลือ เพื่อ
จัดทารายการปรับปรุง (บช.๖)
กรณีหาสาเหตุไม่พบเนื่องจากจัดทาไม่เป็ นปั จจุบนั ไม่สามารถ
หาสาเหตุได้ ออกจดหมายบันทึกและรายงานผลการตรวจสอบ
ตามลาดับชั ้น
(๒) ตรวจสอบเงินยืมเงินงบประมาณตามบัญชีแยกประเภทกับ
ทะเบียนคุมเงินยืมพร้ อมจัดทารายละเอียดและสอบยันกับลูกหนี ้
ตามความเหมาะสม ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน ผู้ยืม / ผู้อนุมตั ิ
/ ประมาณการยืม /ระยะเวลาการได้ รับเงิน / ระยะเวลาการส่งใช้ /
เงินคงเหลือถูกต้ องหรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
(๓) ตรวจสอบรายจ่ายค้ างจ่ายตามบัญชีกบั หลักฐานการจ่ายเงินที่
ต้ องจ่ายและการอนุมตั ิให้ ตั ้งรายจ่ายค้ างจ่าย
(๔) ตรวจสอบเงินนอกงบประมาณประเภทต่างๆ ตามบัญชีแยก
ประเภทกับทะเบียนคุมเงินรับฝากพร้ อมจัดทารายละเอียด
(๕)ตรวจสอบเงินสะสม
-กรณีมีการจ่ายขาดเงินสะสมต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจ่าย
ขาดเงินสะสมและต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากสภาท้ องถิ่น
-ตรวจสอบลูกหนี ้เงินยืมเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภทกับ
ทะเบียนเงินยืมเงินสะสมพร้ อมทั ้งตรวจสอบการส่งใช้ คืนเงินยืมว่า
ถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามสัญญาการยืมเงินหรือไม่
- ตรวจสอบงบการเงิน
๑) งบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบการจัดทางบแสดงฐานะ
การเงินว่ามีการแสดงรายละเอียดของบัญชีต่างๆ ครบถ้ วนถูกต้ อง
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการ
ดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ นาผลการประเมินและวิเคราะห์
รายการผิดปกติและเป็ นการจ่ายเฉพาะกรณี หรือ เป็ นรายการที่มี
สาระสาคัญและมีโอกาสเกิดข้ อผิดพลาดมาก เช่น จานวนเงินมาก
มีปริมาณงานมากแต่มีผ้ ปู ฎิบตั ิงานไม่เพียงพอ หรือมีโอกาสที่
หลีกเลีย่ งการปฎิบตั ิตามระเบียบฯ เช่น การจ่ายขาดและการยืม
เงินสะสม รายจ่ายจากเงินสารองรายรับ เป็ นต้ น โดยดูความ
สมเหตุสมผลของการจ่าย การปฎิบตั ิตามระเบียบฯ หรือไม่
๒) งบทรัพย์สนิ ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สนิ ที่ได้ รับและการ
จาหน่ายในงวดปั จจุบนั นามาบันทึกรายการครบถ้ วนถูกต้ องทุก
รายการ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
๑ ครัง้ /ปี

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน
ต.ค. – ธ.ค.๕๗
๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

ต.ค. – ธ.ค.๕๗

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๓)งบหนี ้สิน ตรวจสอบรายละเอียดเงินกู้และสัญญากู้และการส่ง
ใช้ คืนเงินกู้ตามสัญญา
๔)งบเงินสะสม ตรวจสอบการบันทึกรายการยกมาจากงวดการเงิน
ก่อน การรับ – จ่ายที่เกิดขึ ้นในงวดปั จจุบนั และยอดคงเหลือยกไป
ในงวดการเงินต่อไป
๕. การตรวจสอบด้ านการบริ หารงานพัสดุ
๕.๑ ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ว่าอยู่ใน
แผนการดาเนินการประจาปี หรือไม่
๕.๒ แผนปฎิบตั ิการจัดซื ้อจัดจ้ าง มีการกาหนดระยะเวลาในแต่ละ
ขั ้นตอนการดาเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่
๕.๓ ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิการจัดซื ้อ
จัดจ้ างหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามแผนเพราะเหตุใด
(เน้ นตรวจสอบรายการเบิกตัดปี หรือรายจ่ายค้ างจ่าย)
๕.๔ รายงานขอซื ้อขอจ้ าง
(๑) ในรายงานขอซื ้อขอจ้ าง ได้ ระบุเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ
วงเงิน ราคาซื ้อครั ้งหลังสุด ระยะเวลา วิธีการจัดหา การแต่งตั ้ง
และทาหน้ าที่ของคณะกรรมการครบถ้ วนและมีเอกสารในการ
พิจารณาอนุมตั ิ หรือไม่
(๒) วิธีการขอซื ้อ / ขอจ้ าง ถูกต้ องและเหมาะสมหรือไม่ และการ
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ รู ับจ้ างดาเนินการ เหมาะสมหรือไม่
(๓) วงเงินจัดซื ้อ / จัดจ้ าง เป็ นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๕.๕ ตรวจสอบการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง ที่มีวงเงิน
ดาเนินการไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วิธีการสอบราคา
-ก่อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวันทาการเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ได้ ปฎิบตั ิดงั นี ้
(๑) ส่งประกาศฯ ไปยังผู้มีอาชีพงานหรือรับจ้ างโดยตรงหรือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด่วนพิเศษตามที่กาหนด
(๒) ปิ ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้ โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการ
อปท.
(๓) พิจารณาสภาพปั จจุบนั ของสถานที่การปิ ดประกาศสอบราคา
ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
๕.๖ ตรวจสอบเอกสารสัญญา
(๑) ตรวจสอบเอกสารสัญญาว่าปฎิบตั ิตามระเบียบฯ ตรงตาม
เอกสารสอบราคาหรือไม่
(๒) พิจารณาเหตุผลความจาเป็ นในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงของ
สัญญาว่าเหมาะสมและมีความจาเป็ นหรือไม่
(๓) กรณีมีการงดหรือลดค่าปรับให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาหรือการขยายเวลา
ตามสัญญา หรือข้ อตกลง มีเหตุผลอ้ างและหลักฐานเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
๕.๗ การตรวจสอบการจ้ าง
(๑) ตรวจสอบว่าผู้รับจ้ างได้ สง่ มอบตามกาหนดในสัญญาหรือไม่
กรณีสง่ งานล่าช้ ามีการปรับหรือไม่
(๒) ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้ างตามสัญญาจ้ างว่าการก่อสร้ าง
นั ้นๆ โดยทดสอบการมีอยู่จริง ครบถ้ วนถูกต้ องของการจัดหาพัสดุ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
๑ ครัง้ /
๓ เดือน

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน
รายไตรมาส
๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๕.๘ ความชารุดบกพร่อง
(๑) มีการแต่งตั ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบสภาพความชารุดบกพร่อง
ของพัสดุ หรือไม่และมีการคืนหลักประกันสัญญาก่อนครบ
กาหนดเวลาของสัญญาหรือไม่
(๒) ตรวจสอบว่าได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
ชารุดบกพร่องของพัสดุ อย่างไร
๕.๙ สิง่ ที่มีค่าแทนตัวเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
(๑) ตรวจนับใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์อื่นที่มีค่า
เป็ นตัวเงินคงเหลือจัดทาใบตรวจนับ
(๒) เปรียบเทียบรายการตรวจนับกับทะเบียนคุมว่าตรงกันหรือไม่
หากปรากฏว่า การตรวจนับไม่ตรงตามทะเบียนคุม พร้ อมลง
ลายมือชื่อผู้ตรวจและผู้รับตรวจ วัน เวลา ที่ตรวจนับไว้ เป็ นหลักฐาน
(๓) สังเกตการณ์ การใช้ ใบเสร็จรับเงินและการทาหน้ าที่ของผู้
ตรวจสอบการรับเงิน
- การแก้ ไขจานวนเงินหรือชื่อผู้ชาระเงินในใบเสร็จรับเงินมีลายมือ
ชื่อผู้รับเงินกากับ
-ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิกใช้ ได้ ติดไว้ กบั สาเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม
- การตรวจสอบจานวนเงินที่จดั เก็บและนาส่งกับหลักฐานและ
รายการที่บนั ทึกไว้ ในสมุดเงินสดโดยผู้ตรวจของ อปท. แสดงยอด
รวมเงินรับทั ้งสิ ้นไว้ ใน สาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ าย และลง
ลายมือชื่อกากับไว้
(๔) ขอรายงานการใช้ ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ ้นปี งบประมาณว่ามีการ
จัดทาถูกต้ องและเสนอผู้บริหาร หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
๑ ครัง้ /
๓ เดือน

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน
รายไตรมาส
๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๕.๑๐ การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา
(๑) มีการจัดทาหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่าง
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง / ตรวจรับพัสดุกบั เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
หรือไม่
(๒)ทดสอบการจัดทาบัญชีคมุ พัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ว่า
ครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั หรือไม่ และระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่
รัดกุม หรือไม่
(๓) ทดสอบการให้ หมายเลขครุภัณฑ์ว่าได้ จดั ทาหรือไม่
(๔) กรณีมีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและกาหนด
วันส่งคืนหรือไม่
(๕) ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี กรณีพสั ดุ
ชารุดเสือ่ มสภาพหมดความจาเป็ นเจ้ าหน้ าที่พสั ดุได้ ดาเนินการตาม
ระเบียบต่อไปหรือไม่ อย่างไรเมื่อมีการจาหน่ายพัสดุแล้ ว มีการลง
จ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่
๖. การตรวจสอบสิ่งที่มีค่าเป็ นตัวเงินและพัสดุ
สิง่ ที่มีค่าแทนตัวเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
-นาหลักฐานการรับ (เบิก) และจ่าย เข้ าทะเบียนคุมนั ้นๆ
-ตรวจนับยอดคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่
-สิ ้นปี ตรวจสอบรายงานการใช้ ใบเสร็จรับเงิน
การพัสดุ
-หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุได้ รับแต่งตั ้งหรือไม่
-ทดสอบการลงรับ – จ่ายพัสดุในทะเบียนคุมพัสดุ ว่ามีหลักฐาน
ประกอบการรับจ่าย ให้ ตรวจสอบครบถ้ วนเป็ นปั จจุบนั หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน
รายไตรมาส

๑/๒๐

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครั ้ง / ๓เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครั ้ง /๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /ปี

๕ -๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครั ้ง /๓ เดือน

๑ ครั ้ง /๓ เดือน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
-ตรวจนับพัสดุคงเหลือพร้ อมจัดทาใบตรวจนับและตรวจสอบการให้
รหัสครุภัณฑ์ตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่
-ตรวจสอบลักษณะการรายงาน การตรวจสอบพัสดุสิ ้น
ปี งบประมาณเป็ นไปตามระเบียบพัสดุข้อ ๑๔๘ หรือไม่ และ
ติดตามรายงานขอจาหน่ายครุภัณฑ์ว่าเป็ นไปตามระเบียบข้ อ ๑๕๐
หรือไม่
๗. การตรวจสอบรถราชการ ประเภทรถส่ วนกลาง
๗.๑ ความมีอยู่จริงของรถส่วนกลางกับด้ านเอกสารที่บนั ทึกควบคุม
ไว้
(๑)ตรวจนับจานวนรถส่วนกลางที่มีอยู่จริง สังเกตสภาพทาง
กายภาพของรถแต่ละคัน ยี่ห้ออะไร สี รุ่น ขนาด เครื่องยนต์
หมายเลขทะเบียนรถ ตรงกับที่ระบุไว้ ในบัญชีรถราชการ ประเภท
รถยนต์สว่ นกลาง (แบบ ๒) และ/หรือทะเบียนคุมทรัพย์สนิ
(๒) กรณีเป็ นรถใหม่ ตรวจสอบเอกสารที่ได้ มาตรงกับที่บนั ทึกใน
แบบ ๒ และทะเบียนคุมทรัพย์สนิ
-ขณะที่เข้ าตรวจสอบ มีรถให้ ตรวจนับไม่ครบตามจานวนที่ควบคุม
ในแบบ ๒/ ทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ให้ ตรวจสอบหาสาเหตุจากใบขอ
อนุญาตใช้ รถ แบบ ๓ (นารถไปราชการ) หรือจากเรื่องดาเนินการ
จ้ างซ่อม (รถอยู่ในระหว่างซ่อม)
๗.๒ การควบคุมรถส่วนกลางตามระเบียบฯ ราชการกาหนดในแต่
ละเรื่อง
(๑) การให้ ตราเครื่องหมายประจารถราชการ
-ตรวจสังเกตการณ์สภาพรถ มีการใช้ ตราเครื่องหมายประจารถไว้ ที่
ด้ านข้ างนอกรถทั ้ง ๒ ข้ าง ตามระเบียบฯ ข้ อ ....

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
(ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด พ่นด้ วยสี ขนาดกว้ าง
หรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ช.ม. ขนาดอักษรชื่อส่วนราชการสูงไม่น้อย
กว่า ๕ ช.ม.
-กรณีไม่มีตราเครื่องหมายประจารถ ให้ ตรวจสอหลักฐาน การขอ
อนุมตั ิ ให้ ยกเว้ น
(๒) การเก็บรักษาดูแลรถส่วนกลางตามระเบียบฯ
-สอบถาม/สังเกตสภาพแวดล้ อมการเก็บรักษารถส่วนกลาง มี
สถานที่เก็บ มีผ้ รู ับผิดชอบดูแล
-กรณีเก็บไว้ ณ สถานที่อื่น ต้ องมีหลักฐานการได้ รับอนุญาตจาก
ผู้มีอานาจ
๗.๓ การใช้ งานรถส่วนกลางเป็ นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนดและมี
ความเหมาะสม
(๑)ตรวจสอบการควบคุมการใช้ รถส่วนกลาง
-ตรวจสอบว่าพนักงานขับรถได้ จดั ทาสมุดบันทึกการใช้ รถส่วนกลาง
(แบบ ๔) ประจารถแต่ละคัน บันทึกรายการตามจริงครบทุกช่อง
รายการ และเป็ นปั จจุบนั
-ตรวจสอบการขอใช้ รถ มีหลักฐานใบขออนุญาตให้ ใช้ รถส่วนกลาง
(แบบ ๓) พร้ อมหลักฐานอื่นประกอบ (ตามหลักเกณฑ์ที่สว่ น
ราชการเจ้ าของรถกาหนด)
-ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดบันทึกการใช้ รถส่วนกลาง
(แบบ๔) กับใบขออนุญาตใช้ รถ (แบบ ๓) ว่า รถที่ใช้ งานเป็ นคัน
เดียวกับที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้
-ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงของรถแต่ละคัน
มีการสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้ สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
ของรถแต่ละคัน มีการสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้ สิ ้นเปลือง
เชื ้อเพลิงของรถทุกคันประจาปี ตามระเบียบฯ มีการนาเกณฑ์
ดังกล่าวมาใช้ ในการพิจารณาอนุมตั ิเบิกจ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง โดย
เปรียบเทียบข้ อมูลระหว่าง แบบ ๓ และ แบบ ๔ ในส่วนของภารกิจ
ระยะทาง และอัตราการใช้ สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง เพื่อเป็ นการควบคุม
การใช้ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
(๒) ตรวจสอบการซ่อมบารุงรักษารถส่วนกลาง
-ตรวจสอบการซ่อมบารุงดูแลรถให้ อยู่ในสภาพพร้ อมการใช้ งาน
เพื่อดารงสภาพการใช้ งานของรถ ให้ เป็ นไปอย่างประหยัด
เหมาะสมกับสภาพรถแต่ละคัน
๑)มีกาหนดเวลาการเปลีย่ นถ่ายน ้ามันเครื่อง
๒)มีกาหนดเวลาเปลีย่ นยางรถยนต์
๓)มีกาหนดเวลาการตรวจเช็คสภาพรถ
๔)มีการกาหนดให้ ใช้ ประเภทน ้ามันเชื ้อเพลิงตามนโยบายรัฐบาล
-การจัดทาประวัติการซ่อมแซมบารุงรักษา
๑)ตรวจสอบว่า มีการจัดทาประวัติการซ่อมบารุงรักษารถแต่ละคัน
ตามแบบ ๖
๒)สอบทานการบันทึกรายการซ่อมแซมรถในทะเบียนคุมทรัพย์สนิ
กับรายละเอียดการซ่อมบารุงรถตามแบบ ๖
๓)ตรวจสอบสมุดรายการซ่อมบารุงมีข้อสังเกตประการใดหรือไม่
๔)สอบถามผู้รับผิดชอบว่า มีการนาข้ อมูลประวัติการซ่อมแซมจาก
แบบ ๖ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สนิ มาประกอบการพิจารณาการ
ซ่อมแซมแต่ละครั ้งหรือไม่
-การดาเนินการกรณีรถส่วนกลางประสบอุบตั ิเหตุหรือสูญหาย

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
มีการดาเนินการตามขั ้นตอนที่ระเบียบฯ กาหนด
๑)ประวัติการซ่อมรถ (แบบ ๖) สุม่ ตรวจเอกสารขอซ่อมแซมหาก
ซ่อมแซมเนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุ ตรวจสอบว่ามีการรายงาน
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั ้นตาม แบบ ๕ หรือไม่ และมีการ
ดาเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้ องแต่ละกรณีด้วยหรือไม่ เช่น การ
ดาเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ หรือการจาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
๒) กรณีได้ รับอนุมตั ิให้ จาหน่าย ตรวจสอบว่า มีการบันทึกการ
จาหน่ายไว้ ในบัญชีรถราชการ ประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๓) และ
ทะเบียนคุมทรัพย์สนิ ในช่องหมายเหตุ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๓.กองช่ าง

หน่วยรับตรวจ
กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบด้ านงบประมาณ
๑.๑ สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ หรือไม่ เพียงใด
๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ต่างๆ ว่าสามรถดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา และแผนการดาเนินการประจาปี หรือไม่ เพียงใด
๒.การตรวจสอบด้ านการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
๒.๑ ตรวจสอบว่า อปท.ใช้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแนวทางในการ
จัดทาข้ อบัญญัติ /เทศบัญญัติ /ข้ อบังคับงบประมาณ รายจ่าย
ประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
๒.๒ ตรวจสอบว่า อปท.จัดทาข้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ/ข้ อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมถูกต้ องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และถูกต้ องตามหมวดรายจ่ายหรือไม่
๒.๓ ตรวจสอบการตั ้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ
อปท. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ต.ค.๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค.๕๘

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบการโอน
/ การเปลีย่ นแปลงคาชี ้แจง / การแก้ ไขคาชี ้แจง /การได้ รับอนุมตั ิ
เป็ นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่ และสอบยันกับสมุด
คุมยอดงบประมาณรายจ่ายหรือทะเบียนรายจ่ายเพื่อให้ ทราบว่า
การเบิกจ่ายเงินอยู่ในขอบเขตของงบประมาณ (กรณีมีการจ่ายเงิน
เกินงบประมาณให้ บนั ทึกขอคาชี ้แจงเป็ นหลักฐาน)
๒.๕ ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเข้ าสมุด
เงินสดจ่าย (โดยการทดสอบ) รวมทั ้งทดสอบการรวมเลขและผ่าน
รายการจากสมุดเงินสดจ่ายเข้ าใบผ่านรายการมาตรฐาน ๒ และ
ผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้ อง
๓.การตรวจสอบด้ านการบริหารงานพัสดุ
๓.๑ ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิการจัดซื ้อ
จัดจ้ างหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามแผนเพราะเหตุใด
(เน้ นตรวจสอบรายการเบิกตัดปี หรือรายจ่ายค้ างจ่าย)
๓.๒ การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา
(๑) มีการจัดทาหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่าง
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง / ตรวจรับพัสดุกบั เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
๑ ครัง้ /
๓ เดือน

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน
รายไตรมาส
๑/๒๐

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษาฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบด้ านงบประมาณ
๑.๑ สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ หรือไม่ เพียงใด
๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ต่างๆ ว่าสามารถดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
๒.การตรวจสอบด้ านการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
๒.๑ ตรวจสอบพบว่า อปท.ใช้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแนวทางใน
การจัดทาข้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ข้ อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
๒.๒ ตรวจสอบว่า อปท. จัดทาข้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ /ข้ อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ถูกต้ องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และถูกต้ องตาม
หมวดรายจ่ายหรือไม่
๒.๓ ตรวจสอบการตั ้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ
อปท. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบการโอน
/ การเปลีย่ นแปลงคาชี ้แจง / การแก้ ไขคาชี ้แจง/ การได้ รับอนุมตั ิ
เป็ นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่ และสอบยันกับสมุด
คุมยอดงบประมาณรายจ่าย หรือทะเบียนรายจ่ายเพื่อให้ ทราบว่า

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ต.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษาฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินอยู่ในขอบเขตของงบประมาณ (กรณีมีการจ่ายเกิน
งบประมาณให้ บนั ทึกขอคาชี ้แจงเป็ นหลักฐาน)
๒.๕ ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเข้ าสมุด
เงินสดจ่าย (โดยการทดสอบ) รวมทั ้งทดสอบการรวมเลขและผ่าน
รายการจากสมุดเงินสดจ่ายเข้ าใบผ่านรายการมาตรฐาน ๒ และ
ผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้ อง
๓. การตรวจสอบด้ านการบริ หารงานพัสดุ
๓.๑ ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิการจัดซื ้อ
จัดจ้ างหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามแผนเพราะเหตุใด (เน้ นตรวจสอบ
รายการเบิกตัดปี หรือรายจ่ายค้ างจ่าย)
๓.๒ การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา
(๑) มีการจัดทาหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่าง
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง / ตรวจรับพัสดุกบั เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
หน่วยรับตรวจ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ อม

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบด้ านงบประมาณ
๑.๑ สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ หรือไม่ เพียงใด
๑.๒ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของโครงการ
ต่างๆ ว่าสามารถดาเนินการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
๒.การตรวจสอบด้ านการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
๒.๑ ตรวจสอบพบว่า อปท.ใช้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแนวทางใน
การจัดทาข้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / ข้ อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
๒.๒ ตรวจสอบว่า อปท. จัดทาข้ อบัญญัติ / เทศบัญญัติ /ข้ อบังคับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ถูกต้ องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และถูกต้ องตาม
หมวดรายจ่ายหรือไม่
๒.๓ ตรวจสอบการตั ้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ
อปท. เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
๒.๔ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบการโอน
/ การเปลีย่ นแปลงคาชี ้แจง / การแก้ ไขคาชี ้แจง/ การได้ รับอนุมตั ิ
เป็ นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่ และสอบยันกับสมุด
คุมยอดงบประมาณรายจ่าย หรือทะเบียนรายจ่ายเพื่อให้ ทราบว่า

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๑-๒๐ ต.ค. ๕๕

๑/๒๐

๑ ครัง้ /๓เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ / ปี

๕-๒๕ ม.ค. ๕๘

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

หน่วยรับตรวจ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ อม

เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินอยู่ในขอบเขตของงบประมาณ (กรณีมีการจ่ายเกิน
งบประมาณให้ บนั ทึกขอคาชี ้แจงเป็ นหลักฐาน)
๒.๕ ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเข้ าสมุด
เงินสดจ่าย (โดยการทดสอบ) รวมทั ้งทดสอบการรวมเลขและผ่าน
รายการจากสมุดเงินสดจ่ายเข้ าใบผ่านรายการมาตรฐาน ๒ และ
ผ่านไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้ อง
๓. การตรวจสอบด้ านการบริ หารงานพัสดุ
๓.๑ ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิการจัดซื ้อ
จัดจ้ างหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามแผนเพราะเหตุใด (เน้ นตรวจสอบ
รายการเบิกตัดปี หรือรายจ่ายค้ างจ่าย)
๓.๒ การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา
(๑) มีการจัดทาหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่าง
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง / ตรวจรับพัสดุกบั เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
หรือไม่

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
คน / วัน

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

๑ ครัง้ /
๓ เดือน

รายไตรมาส

๑/๒๐

ตารางการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระหว่ างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
หน่ วยงานตรวจสอบายใน เทศบาลตาบลเวียงคา อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมการตรวจสอบ / สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบด้ านแผนงาน
๒.การตรวจสอบด้ านการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
ตรวจสอบการใช้ แผนพัฒนาสามปี เป็ นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ตรวจสอบการตังงบประมาณรายจ่
้
ายหมวดเงินอุดหนุน
ตรวจสอบการปรับปรุงรายการปิ ดบัญชีรายจ่าย
๓.การตรวจสอบรายได้
ตรวจสอบการบันทึกยอดประมาณการรายรับกับรายละเอียดผู้ชาระภาษี
ตรวจสอบการปรับปรุงรายการปิ ดบัญชีเงินรายได้
ตรวจสอบที่มาของรายได้
๔.การตรวจสอบด้ านการเงินและบัญชี
ตรวจสอบรายจ่ายค้ างจ่าย
ตรวจสอบงบการเงิน
๕.การตรวจสอบด้ านการบริหารงานพัสดุ
ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจาปี
แผนปฎิบตั ิการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ตรวจนับใบอนุญาต ใบเสร็จรับเงิน และแบบพิมพ์อื่น
เปรียบเทียบรายการตรวจนับกับทะเบียนคุม
รายงานการใช้ ใบเสร็จรับเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๗
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๘
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๕-๒๕
ต.ค. – ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย– มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย– มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ต.ค. – ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย– มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ต.ค. – ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย– มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย– มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.

๕-๒๕
๕-๒๕
ต.ค. – ธ.ค.
ต.ค. – ธ.ค.
๕-๒๕
ต.ค. – ธ.ค.

ต.ค. – ธ.ค.
ต.ค. – ธ.ค.
ต.ค. – ธ.ค.
๕-๒๕
๕-๒๕
๕-๒๕
๕-๒๕
๕-๒๕

ก.ย.

กิจกรรมการตรวจสอบ / สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๖.การตรวจสอบสิ่งที่มีคา่ เป็ นตัวเงินและพัสดุ
๗.การตรวจสอบรถราชการ ประเภทรถส่วนกลาง
จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๕๘
๘.การสอบทานการควบคุมภายใน
รายงานการปฎิบตั ิงาน
ทา KM (เผยแพร่องค์ความรู้)

พ.ศ. ๒๕๕๗
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๘
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๕-๒๕
๕-๒๕
ต.ค. – ธ.ค.

ม.ค. – มี.ค.

เม.ย– มิ.ย.

ก.ค. – ก.ย.
๑-๓๐

ธ.ค. – ม.ค.
ต.ค. – ธ.ค.
๑-๓๑

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้จัดทาแผนตรวจสอบ
(นางสาวเตือนใจ พิทักษ์ บ่อแก)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๑.สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียงคา
หน่วยรับตรวจ
สานักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๒.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตาม
ประเมินผล
๓.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี
ส.ค ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี
ก.ย ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี

ก.ค ๒๕๕๙

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๒.กองคลัง
หน่วยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๒.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตาม
ประเมินผล
๓.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี
ส.ค ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี
ก.ย ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี

ก.ค ๒๕๕๙

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๓.กองช่ าง
หน่วยรับตรวจ
กองช่ าง

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี
ส.ค ๒๕๕๙
๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
หน่วยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้ อม

๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๒.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตาม
ประเมินผล

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี
ส.ค ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี
ก.ย ๒๕๕๙
๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลเวียงคา
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๕.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม
หน่วยรับตรวจ
กองการศึกษาฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม
๒.การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและติดตาม
ประเมินผล
๓.การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทาบัญชีของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ความถี่ในการ ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จานวน
ตรวจสอบ
คน / วัน
๑ ครัง้ /ปี
ส.ค ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี
ก.ย ๒๕๕๙
๑/๒๐
๑ ครัง้ /ปี

มิ.ย ๒๕๕๙

๑/๒๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเตือนใจ พิทกั ษ์ บอ่ แก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

ตารางการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
ระหว่ างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
หน่ วยงานตรวจสอบายใน เทศบาลตาบลเวียงคา อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรมการตรวจสอบ / สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
๑.การตรวจสอบการตังงบประมาณรายจ่
้
ายหมวดเงินอุดหนุน
๒.การตรวจสอบงบประมาณเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
๓.การตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๔. การตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทาบัญชีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
๕.การสอบทานการควบคุมภายใน
๖. รายงานการปฎิบตั ิงาน
๗. ทา KM (เผยแพร่องค์ความรู้)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๘
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
๕-๒๕

๕-๒๕
๕-๒๕
๕-๒๕
ต.ค. – ธ.ค.
ธ.ค. – ม.ค.
๑-๓๑

(ลงชื่อ) ................................................ ผู้จัดทาแผนตรวจสอบ
(นางสาวเตือนใจ พิทักษ์ บ่อแก)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัตกิ าร

