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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 1. การบริหาร

งบประมาณ 
1. เพื่อให้ทราบว่าการ
บริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตรมนโยบายของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

1.1 ตรวจสอบจากการจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินรายไตรมาสและการใช้จ่ายเงิน
ถูกต้องตามหมวด เป็นไปตามระบียบฯ 
และหนังสือสั่งการหรือไม่ 
 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

1.2 ตรวจสอบว่าการโอนเงินและ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบฯและหนังสื่อสั่งการหรือไม่ 
 
1.3 ตรวจสอบจากการจัดท าทะเบียน
คุมงบประมาณรายจ่ายและจ านวนเงิน
ขอเบิกจากสมุด คู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายใน
ราชการมาบันทึกยอดทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายถูกต้องหรือไม่ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

(ต่อ) 
2. การบริหารงานบุคคล 
2.1 กรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลต าบลท่า
ช้าง 

2. เพื่อให้ทราบว่าการ
บริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคล 
2542 

2.1 ตรวจสอบอัตราก าลังของเทศบาล
ต าบลท่าช้างว่าเป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

2.2 การบรรจุแต่งตั้งการ
รับโอนพนักงานเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

2.2 สุ่มตรวจการบรรจุการรับโอน
พนักงานเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็น
ต าแหน่งที่ถูกต้องกับการรายงาน
อัตราก าลังข้าราชการเทศบาลต าบลท่า
ช้าง 

2.3 การบันทึกรายการ
ต่าง ๆ ในทะเบียนประวัติ 
(ก.พ.7) 

2.3 การสุ่มตรวจสอบการบันทึก
รายการต่างๆในทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
ว่าบันทึกถูกต้องตรงกับหลักฐานที่
ปรากฏ 

2.4 การลา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล
ต าบลท่าช้าง 

2.4 ตรวจสอบกับทะเบียนคุมวันลาของ
พนักงานลูกจ้างเทศบาลต าบลท่าช้าง ว่า
เป็นไปตามระเบียบ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ที่

ตรวจสอบ 
วิธิการตรวจสอบ 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ต่อ) 

3. การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
3.1 มีรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบจ านวนกี่คน 

3. เพื่อให้ทราบว่า
การควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

3.1 ตรวจสอบจากทะเบียนคุมรถ
ส่วนกลางของหน่วยงานและค าสั่ง
มอบหมายให้รับผิดชอบรถยนต์
ส่วนกลาง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

3.2 การจัดท าตรายาง
เครื่องหมายและอักษรแสดง
ชื่อของเทศบาลต าบลท่าช้างไว้
ข้างนอกรถส่วนกลางทั้งสอง
ข้าง 

3.2 ตรวจสอบจากรถส่วนกลางทุกคัน  
ตราเครื่องหมายและอักษรให้ใช้สีขาว
เว้นแต่ไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทน 
 

3.3 การจัดท าบัญชีรถ
ส่วนกลางตามแบบ 2 

3.3 ตรวจสอบกับบัญชีรถส่วนกลาง 
ตามแบบ 2 

3.4 การก าหนดเกณฑก์ารใช้
น้ ามันเชื่อเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง 

3.4 ตรวจสอบจากการจัดท าเกณฑ์การ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

3.5 การจดบันทึกการใช้รถ
ส่วนกลางแต่ละคัน ตามแบบ 
4 ตรงกับใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ตามแบบ 3 

3.5 ตรวจสอบจากสมุดการใช้รถ
ส่วนกลางฯ ตรงกับใบขออนุญาตการใช้
รถยนต์ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

(ต่อ) 
4. การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
4.1 การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

4. เพื่อให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

4.1 ตรวจสอบการรายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

4.2 ขั้นตอนการ
ด าเนินงานสภาพแวดล้อม
การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศการสื่อสาร 
และการติดตาม
ประเมินผล 

4.2  ตรวจสอบจากการติดตาม
ประเมินผลว่าการด าเนินงานและ
กิจกรรมการควบคุมเป็นไปได้หรือ
สามารถปฏิบัติได้จริง ลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

(ต่อ) 
4.3 มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและ
รายงานความคิบหน้าใน
การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเป็น
ระบบ 

 4.3 ตรวจสอบจากความคืบหน้าในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
รายงานผล 
 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

5. งานธุรการ 
5.1 การจัดวางระบบการ
รับส่งหนังสือ 

5. เพ่ือให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงาน
ธุรการเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 

5.1 ตรวจสอบจากทะเบียนหนังสือรับ 
ทะเบียนหนังสือส่ง มีการแยกประเภท
หรือไม่ เลขทะเบียนของหนังสือรับหรือ
ส่งจะต้องตรงกับเลขในตรารับหนังสือ
หรือเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

5.2 การจัดเก็บเอกสาร 5.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บเอกสาร
เป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่าย สะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหา 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
ส านักปลัดเทศบาล 

(ต่อ) 
6. งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน 
6.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2563 

6.1 เพ่ือให้ทราบว่า 
ครุภัณฑ ์ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณ 
2563 มี จ านวนครบถ้วน
หรือไม่ และมีการลงรหัส
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ว่า
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามหนังสือสั่งการ, 
มติคณะรัฐมนตรี 

6.1 ตรวจสอบกับทะเบียน
ปีงบประมาณ 2562 ว่ามีจ านวน
ครบถ้วนหรือไม่ 
 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

6.2 การลงรหัสครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 
 

6.2 ตรวจสอบกับทะเบียนทรัพย์สินว่า
มีการลงรหัสถูกต้องครบถ้วน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองคลัง 1. งานจัดเก็บรายได้ 
1.1 การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 

1. เพื่อให้ทราบว่าการจัดเก็บ
และการน าส่งเงินรายได้ 
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ 
หนังสือสั่งการ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1.1 ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งฯ 2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายนครั้งที่ 2 
เดือนกันยายน หรือ
ตามท่ีได้รับ
มอบหมายและความ
จ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

1.2 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินค่าภาษีรายปี 

1.2 ตรวจสอบจากค าสั่งแต่งตั้งฯ 
และมีการประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

1.3 การจัดท าแผนการ
ปฏิบัติจัดเก็บภาษี 

1.3 ตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษี 

1.4 การแจ้งผู้อยู่ในข่าย
ต้องช าระภาษีแต่ละ
ประเภทตามทะเบียนคุมผู้
ช าระภาษี (ผ.ท.5) 

1.4 ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งผู้
ช าระภาษี แจ้งครบทุกราย ภายใน
เดือนธันวาคม แต่ไม่เกินวันที่ 15 
มกราคมของทุกปี 

1.5 ลูกหนี้ค้างช าระภาษี 1.5 ตรวจสอบกรณีสิ้นสุดระยะเวลา
จัดเก็บมีผู้ค้างช าระได้แจ้งเตือนและ
ติดตามทุกรายสอดคล้องกับ กค.1 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองคลัง (ต่อ) 2. งานธุรการ 
2.1 การจัดวางระบบรับส่ง
หนังสือ 

2. เพื่อให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงาน
ธุรการเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

2.1 ตรวจสอบจากทะเบียนหนังสือ
รับ ทะเบียนหนังสือส่ง มีการแยก
ประเภทหรือไม่ เลขทะเบียนของ
หนังสือรับหรือส่งจะต้องตรงกับเลข
ในตรารับหนังสือหรือเลขทะเบียน
หนังสือส่ง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

2.2 การจัดเก็บเอกสาร 1.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่าย 
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

3. การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
3.1 การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

เพ่ือให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 

3.1 4.1 ตรวจสอบการรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน และคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองคลัง (ต่อ) 3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงกิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศการ
สื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล 

 3.2  ตรวจสอบจากการ
ติดตามประเมินผลว่าการ
ด าเนินงานและกิจกรรมการ
ควบคุมเป็นไปได้หรือสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

3.3 มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและรายงาน
ความคืบหน้าในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบ 

3.3 ตรวจสอบจากความ
คืบหน้าในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
รายงานผล 
 

4. งานทะเบียน ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน 
4.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

4. เพื่อให้ทราบว่า ครภุัณฑ ์ทรัพย์สิน ที่
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 มี 
จ านวนครบถ้วนหรือไม่ และมีการลง
รหัสครุภณัฑ์ ทรัพยส์ิน ว่าเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแกไ้ขเพิม่เติม 
ตามหนังสือสั่งการ, มตคิณะรัฐมนตร ี

4.1 ตรวจสอบกับทะเบียน
ปีงบประมาณ 2561 ว่ามี
จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองคลัง (ต่อ) 4.2 การลงรหัสครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

 4.2 ตรวจสอบกับทะเบียน
ทรัพย์สินว่ามีการลงรหัส
ถูกต้องครบถ้วน 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองช่าง 1. การควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
1.1 มีรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่
ในความรับผิดชอบจ านวนกี่
คน 

1. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 

1.1 ตรวจสอบจากทะเบียน
คุมรถส่วนกลางของหน่วยงาน
และค าสั่งมอบหมายให้
รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

1.2 การจัดท าตรายาง
เครื่องหมายและอักษร
แสดงชื่อของเทศบาลต าบล
ท่าช้างไว้ข้างนอกรถ
ส่วนกลางทั้งสองข้าง 

1.2 ตรวจสอบจากรถ
ส่วนกลางทุกคัน  ตรา
เครื่องหมายและอักษรให้ใช้สี
ขาวเว่นแต่ไม่ชัดให้ใช้สีอ่ืน
แทน 
 

1.3 การจัดท าบัญชีรถ
ส่วนกลางตามแบบ 2 

1.3 ตรวจสอบกับบัญชีรถ
ส่วนกลางตามแบบ 2 

1.4 การก าหนดเกณฑก์าร
ใช้น้ ามันเชื่อเพลิงของ
รถยนต์ส่วนกลาง 
 

1.4 ตรวจสอบจากการจัดท า
เกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองช่าง (ต่อ) 1.5 การจดบันทึกการใช้รถ
ส่วนกลางแต่ละคัน ตาม
แบบ 4 ตรงกับใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ตามแบบ 
3 

 1.5 ตรวจสอบจากสมุดการ
ใช้รถส่วนกลางฯ ตรงกับใบขอ
อนุญาตการใช้รถยนต์ 
 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

2. การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
2.1 การจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

2. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561  

2.1 ตรวจสอบการรายงาน
การควบคุมภายในตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และ
คณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองช่าง (ต่อ) 2.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงกิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศการ
สื่อสาร และการติดตาม
ประเมินผล 

 2.2  ตรวจสอบจากการ
ติดตามประเมินผลว่าการ
ด าเนินงานและกิจกรรมการ
ควบคุมเป็นไปได้หรือสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ลดความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

2.3 มีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและรายงาน
ความคิบหน้าในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบ 

2.3 ตรวจสอบจากความ
คืบหน้าในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการ
รายงานผล 
 

3. งานธุรการ 
3.1 การจัดวางระบบการ
รับส่งหนังสือ 

3. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานธุรการเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

3.1 ตรวจสอบจากทะเบียน
หนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง 
มีการแยกประเภทหรือไม่ เลข
ทะเบียนของหนังสือรับหรือ
ส่งจะต้องตรงกับเลขในตรารับ
หนังสือหรือเลขทะเบียน
หนงัสือส่ง 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองช่าง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองช่าง (ต่อ) 3.2 การจัดเก็บเอกสาร  3.2 ตรวจสอบจากการ
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ในการค้นหา 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

4. งานทะเบียน ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน 
4.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

4. เพื่อให้ทราบว่า ครุภัณฑ ์
ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 มี จ านวน
ครบถ้วนหรือไม่ และมีการลงรหัส
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือสั่ง
การ, มติคณะรัฐมนตรี 
 
 

4.1 ตรวจสอบกับทะเบียน
ปีงบประมาณ 2561 ว่ามี
จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
 

4.2 การลงรหัสครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

4.2 ตรวจสอบกับทะเบียน
ทรัพย์สินว่ามีการลงรหัส
ถูกต้องครบถ้วน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบ 

กองการศึกษา 
 

1. งานธุรการ 
1.1 การจัดวางระบบการ
รับส่งหนังสือ 

1. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานธุรการเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

1.1 ตรวจสอบจากทะเบียน
หนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง 
มีการแยกประเภทหรือไม่ เลข
ทะเบียนของหนังสือรับหรือส่ง
จะต้องตรงกับเลขในตรารับ
หนังสือหรือเลขทะเบียนหนังสือ
ส่ง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

1.2 การจัดเก็บเอกสาร 1.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่าย 
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

2. งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
2.1 กิจกรรมในการพัฒนา
และส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามา
มรบทบาทในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางเทศบาลต าบล
ท่าช้างจัดขึ้น 

2. เพ่ือให้ทราบว่างานกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนมีเยาวชนให้ความ
ร่วมมือมากน้อยเพียงใดและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
นโยบายเทศบาลต าบลท่าช้าง 

2.1 ตรวจสอบจ านวนเยาวชที่
เข้าร่วมกิจกรรมในเขตเทศบาล
ต าบลบท่าช้าง 

2.2 งบประมาณท่ีใช้ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมี
ความเพียงพอหรือไม่ 

 2.2 ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
และเทศบญัญตัิที่ตั้งงบประมาณไว้ 
ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองการศึกษา (ต่อ) 

 
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1 การปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของผู้ดูแลเด็กยัง
ไม่มีประสบการณ์ในการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน 

3. เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กได้มีทักษะ
และประสบการณ์ในการจัดท า
สื่อการเรียนการสอน และเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3.1 ตรวจสอบทักษะของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

4. งานส่งเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1 การประชาสัมพันธ์การจัด
ประเพณีในแต่ละครั้งว่ามีการ
ประชาสัมพันธ์กันอย่างทั่วถึง
หรือไม่ 

4. เพ่ือให้การจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมของเทศบาลต าบลท่า
ช้างมีประชาชนสวนใจให้ความ
ร่วมมือในการจัดงานและบรรล
ลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

4.1 ใช้แบบประเมินในการจัด
งานประเพณีในแต่ละครั้ง 

4.2 การเตรียมจัดงานประเพณี
ศิปลวัฒนธรรมมีปัญหาอุปสรรค
ในเรื่องใดบ้าง 

4.2 ตรวจสอบความพร้อมใน
เรื่องเอกสารหนังสือเชิญ และการ
จัดสถานที่ทันตามก าหนดเวลา
หรือไม่ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองการศึกษา (ต่อ) 5. การจัดวางระบบควบคุม

ภายใน 
5.1 การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

5. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561  

5.1 ตรวจสอบการรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และ
คณะท างานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

5.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงกิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศการสื่อสาร 
และการติดตามประเมินผล 

5.2  ตรวจสอบจากการติดตาม
ประเมินผลว่าการด าเนินงานและ
กิจกรรมการควบคุมเป็นไปได้
หรือสามารถปฏิบัติได้จริง ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

5 .3  มี ก า รปรั บปรุ ง ก า ร
ควบคุมภายในและรายงาน
ความคืบหน้าในการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบ 

5.3 ตรวจสอบจากความคืบหน้า
ในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการรายงานผล 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสวัสดิการสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสวัสดิการสังคม 1. งานธุรการ 

1.1 การจัดวางระบบการ
รับส่งหนังสือ 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ
เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 

1.1 ตรวจสอบจากทะเบียน
หนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง มี
การแยกประเภทหรือไม่ เลข
ทะเบียนของหนังสือรับหรือส่ง
จะต้องตรงกับเลขในตรารับหนังสือ
หรือเลขทะเบียนหนังสือส่ง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

1.2 การจัดเก็บเอกสาร 1.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่าย 
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

2. งานทะเบียน ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน 
2.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน 
ที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2563 

2. เพื่อให้ทราบว่า ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน ที่จดัซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 มี จ านวน
ครบถ้วนหรือไม่ และมีการลง
รหัสครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ว่า
เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ตาม
หนังสือสั่งการ, มติ
คณะรัฐมนตร ี

2.1 ตรวจสอบกับทะเบียน
ปีงบประมาณ 2561 ว่ามีจ านวน
ครบถ้วนหรือไม่ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสวัสดิการสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสวัสดิการสังคม 

(ต่อ) 
2.2 การลงรหัสครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

 2.2 ตรวจสอบกับทะเบียน
ทรัพย์สินว่ามีการลงรหัสถูกต้อง
ครบถ้วน 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

3. การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 
3.1 การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

3. เพื่อให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

3.1 ตรวจสอบการรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และ
คณะท างานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงกิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล 

3.2  ตรวจสอบจากการติดตาม
ประเมินผลว่าการด าเนินงานและ
กิจกรรมการควบคุมเป็นไปได้หรือ
สามารถปฏิบัติได้จริง ลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสวัสดิการสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสวัสดิการสังคม 

(ต่อ) 
3.3 มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและรายงานความคืบหน้า
ในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ 

 3.3 ตรวจสอบจากความ
คืบหน้าในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการรายงาน
ผล 
 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
1. การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
1.1 มีรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบจ านวนกี่คน 

1. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุม
การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 

1.1 ตรวจสอบจากทะเบียนคุม
รถส่วนกลางของหน่วยงานและ
ค าสั่งมอบหมายให้รับผิดชอบ
รถยนต์ส่วนกลาง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

1.2 การจัดท าตรายาง
เครื่องหมายและอักษรแสดงชื่อ
ของเทศบาลต าบลท่าช้างไว้ข้าง
นอกรถส่วนกลางทั้งสองข้าง 

1.2 ตรวจสอบจากรถส่วนกลาง
ทุกคัน  ตราเครื่องหมายและ
อักษรให้ใช้สีขาวเว่นแต่ไม่ชัดให้
ใช้สีอ่ืนแทน 
 

1.3 การจัดท าบัญชีรถส่วนกลาง
ตามแบบ 2 

1.3 ตรวจสอบกับบัญชีรถ
ส่วนกลางตามแบบ 2 

1.4 การก าหนดเกณฑก์ารใช้
น้ ามันเชื่อเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลาง 

1.4 ตรวจสอบจากการจัดท า
เกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

3.5 การจดบันทึกการใช้รถ
ส่วนกลางแต่ละคัน ตามแบบ 4 
ตรงกับใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ตามแบบ 3 

3.5 ตรวจสอบจากสมุดการใช้
รถส่วนกลางฯ ตรงกับใบขอ
อนุญาตการใช้รถยนต์ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

2. งานธุรการ 
2.1 การจัดวางระบบการรับส่ง
หนังสือ 

2. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานธุรการเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

2.1 ตรวจสอบจากทะเบียน
หนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง 
มีการแยกประเภทหรือไม่ เลข
ทะเบียนของหนังสือรับหรือส่ง
จะต้องตรงกับเลขในตรารับ
หนังสือหรือเลขทะเบียนหนังสือ
ส่ง 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

2.2 การจัดเก็บเอกสาร 2.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ เพ่ือง่าย 
สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

3. งานทะเบียน ครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สิน 
3.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ที่
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2563 

3. เพื่อให้ทราบว่า ครุภัณฑ ์
ทรัพย์สิน ที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 มี จ านวน
ครบถ้วนหรือไม่ และมีการลงรหัส
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ว่าเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม
หนังสือสั่งการ, มติคณะรัฐมนตรี 

3.1 ตรวจสอบกับทะเบียน
ปีงบประมาณ 2561 ว่ามี
จ านวนครบถ้วนหรือไม่ 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

3.2 การลงรหัสครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2563 

 3.2 ตรวจสอบกับทะเบียน
ทรัพย์สินว่ามีการลงรหัสถูกต้อง
ครบถ้วน 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

4. การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 
4.1 การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

4. เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงาน
ควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561  

4.1 ตรวจสอบการรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงกิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผล 

4.2  ตรวจสอบจากการติดตาม
ประเมินผลว่าการด าเนินงาน
และกิจกรรมการควบคุมเป็นไป
ได้หรือสามารถปฏิบัติได้จริง ลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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เทศบาลต าบลท่าช้าง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ วิธิการตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

4.3 มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและรายงานความคืบหน้า
ในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ 

 4.3 ตรวจสอบจากความ
คืบหน้าในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการรายงาน
ผล 
 

2 ครั้ง/ปี  
ครั้งที่ 1 เดือน
เมษายน 
ครั้งที่ 2 เดือน
กันยายน หรือตามที่
ได้รับมอบหมายและ
ความจ าเป็น 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

 


