
    

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
   การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
    -  ตรวจสอบว่า อปท. ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการ
จัดท าเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปีหรือไม่ 
    -   ตรวจสอบว่า อปท. จัดท าเทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และถูกต้องตาม
หมวดรายจ่ายหรือไม่ 
    -  ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของ 
อปท. เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
    -  ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตรวจสอบ การ
โอน/การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง/การแก้ไขค าชี้แจง/การได้รับอนุมัติ 
เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณหรือไม่ 
     -  การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -  ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
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 2.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     การจัดท าแผน 
     -  ตรวจสอบเอกสารในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆที่
ก าหนดไว้ในระเบียบฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 
     -  การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ติดตามการน าผล
การประชุมที่ส าคัญว่าได้ด าเนินการเพียงใด และสุ่มตรวจสอบกับ
แผนพัฒนาและแผนการด าเนินการประจ าปี ที่จัดท าไว้ 
     - สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือไม่ เพียงใด 
     -  พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
ต่างๆ ว่าสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนา และแผนการด าเนินการประจ าปี หรือไม่ เพียงใด 
     -  สอบทานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 
     -  สอบทานระบบและวิธีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีที่ก าหนดไว้ 
  -  สอบถามว่าได้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีตามท่ี
ก าหนดไว้ หรือไม่ เพียงใด    
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      -  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานและผล
การประเมิน 

1 ครั้ง /ปี    

 4. การสอบทานการควบคุมภายใน 
    -  สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
     -   ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ข้อ6)หรือไม่ 
     -  สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสมเพียงพอ หรือไม่ 
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กองคลัง 1. งานการเงินและบัญชี 

    -  การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

    -  การเบิกจ่าย  
    -  การจ่ายเงินสะสม 
    -  การจ่ายเงินอุหนุนให้หน่วยงานภายนอก 
    -  การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    -  ค่าจ่ายค่าน้ ามันเชื่อเพลิง 
    -  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย 
    - การจัดท างบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
    - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
    - งบหนี้สิน 
    - การจัดท ารายงานการเงินประเดือน 
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 2.  งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ 
     -  ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรุป ใบน าส่ง และ
ทะเบียนรายรับ(โดยการทดสอบ) เพ่ือพิสูจน์การบันทึกรายการ
ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงินหรือไม่ รวมทั้ง ทดสอบการรวม
เลข การน าส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบผ่านรายการมาตรฐาน 
1,3 เพ่ือผ่านไปบัญชีแยกประเภท ที่เก่ียวข้อง 
      -  สอบทานงบรายรับว่าเงินรับจริงถูกต้องตามบัญชีแยก
ประเภทและทะเบียนรายรับหรือไม่ 
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       -  การเบิกจ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที ่ ภาษีป้าย 

    

 3.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีว่าอยู่ใน
แผนการด าเนินการประจ าปีหรือไม่ 
     -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีการก าหนดระยะเวลาในแต่
ละข้ันตอนการด าเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่ 
     -  ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด(เน้น
ตรวจสอบรายการเบิกตัดปีหรือรายจ่ายค้างจ่าย) 
    -  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
    -  ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินการ
ด าเนินการไม่เกิน 2,000,000 บาท 
    -  ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง  มีการแต่งตั้งความรับผิดชอบ
ตรวจสอบสภาพความช ารุดบกพร่องของพัสดุ หรือไม่และมีการคืน
หลักประกันสัญญาก่อนก าหนดเวลาของสัญญาหรือไม่ 
    -  ตรวจสอบว่าได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความ ช ารุดบกพร่อง อย่างไร 
    -  การควบคุมพัสดุและการเก็บรักษา 
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     -  มีการจัดท าหลักฐานการส่งมอบ รับมอบพัสดุระหว่าง
คณะกรรมการการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุกับเจาหน้าที่
พัสดุหรือไม่ 
     -  ทดสอบการจัดท าบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ว่า
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ และระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุที่
รัดกุม หรือไม่ 
    -  ทดสอบการให้หมายเลขครุภัณฑ์ว่าได้จัดท าหรือไม่ 
    -  กรณีมีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและ
ก าหนดวันส่งคืนหรือไม่ 
    -  ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีกรณีพัสดุ
ช ารุดเสื่อมสภาพหมดความจ าเป็นเจ้าหน้าพัสดุได้ด าเนินการตาม
ระเบียบต่อไปหรือไม่ อย่างไรเมื่อมีการจ าหน่ายพัสดุแล้ว มีการลง
จ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม่ 
    -  การตรวจสอบพัสดุ 
    -  หัวหน้าพัสดุได้รับแต่งตั้งหรือไม่ 
    -  ทดสอบการลงรับ – จ่ายพัสดุในทะเบียนพัสดุว่ามีหลักฐาน
ประกอบการรับจ่าย ให้ตรวจสอบครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่
ตรวจสอบลักษณะรายงาน การตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯข้อ 148 หรือไม่ และติดตามรายงาน
จ าหน่ายครุภัณฑ์ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อ 150 หรือไม่ 
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     - การท าสัญญาและหลักประกันสัญญา/ทะเบียนเงินมัดจ า
ประกันสัญญา 
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 4.การสอบทานการควบคุมภายใน 
-  สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม 
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
-  ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ(ข้อ6)หรอืไม่ 
-  สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 
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ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ  ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 
     (นางกันยนา ศรีห้วยไพร)                    (นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล) 

              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 
 



    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

กองช่าง 1. งานก่อสร้าง 

    การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคารการ
ควบคุมอาคารก่อสร้าง 

1 ครั้ง /ปี ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

นางกันยนา ศรีห้วยไพร 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขุด ถมดินและการ
ควบคุมสถานน้ ามนเชื้อเพลิง 
    การขออนุญาต ขุดดินถมดิน 
3.  การสอบทานการควบคุมภายใน 
    สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุม 
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
     ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ(ข้อ6)หรอืไม่ 
สอบทานการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินการควบคุม
ภายในตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 

    

 
ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ  ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 

     (นางกันยนา ศรีห้วยไพร)                    (นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล) 
              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 



    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

กองการศึกษา 1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  การจัดท าโครงการต่าง ๆ 
-  การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
-  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  (ข้อ 6) 

1 ครั้ง /ปี ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

นางกันยนา ศรีห้วยไพร 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 
 

ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ  ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 
     (นางกันยนา ศรีห้วยไพร)                    (นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล) 

              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 



    

หน่วยรับตรวจ เรื่องที่ตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

กองสาธารณสุข 1. งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม   
-  การจัดท าโครงการต่าง ๆ 
-  การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
-  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ   
-  การจัดท าโครงการต่าง ๆ 
-  การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
-  การจัดท าโครงการต่าง ๆ 
-  การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  (ข้อ 6) 

1 ครั้ง /ปี ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

นางกันยนา ศรีห้วยไพร 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 
 

ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ  ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 
     (นางกันยนา ศรีห้วยไพร)                    (นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล) 

              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 



    

หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

1. งานสวัสดิการสังคม   
-  การจัดท าโครงการต่าง ๆ 
-  การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
-  ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
-  ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
2. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  (ข้อ 6) 

1 ครั้ง /ปี ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

นางกันยนา ศรีห้วยไพร 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 
 
 

ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ  ลงชื่อ ...........................................................  ผู้จัดท าแผนตรวจสอบ 
      (นางกันยนา ศรีห้วยไพร)                    (นายทรัพย์มงคล ธนาวุฒิพรกุล) 

              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
 
 
 
 
 


