
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชุมโค 
เร่ือง ขอประกาศการใช้ แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 – ๒๕๖7 

.................................................. 
  

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และประกอบกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. ๒๕๖๑ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑, ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ ก าหนดว่า ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้ (๔) จัดท าเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ
ที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้น ามาใช้ประกอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

 
บัดนี้ งานตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลต าบลชุมโค ได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖5 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖5– ๒๕๖7 แล้ว จึงขอประกาศใช้แผน
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
– ๒๕๖7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ   วันที่  28  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 

          (นายชลิต  ชุมเกษียร) 
            นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 

 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 



แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
 1.เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลต าบลชุมโค 
 2.เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การ และนโยบายที่ก าหนด 
 3.เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และทันกาล 
 4.เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติของ
หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนด การบริหาร ด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน โดยหน่วยรับตรวจที่
จะตรวจสอบมีท้ังสิ้น จ านวน 4 หน่วย รวม 11 กิจกรรม ดังนี้ 

1) ระดับองค์กร (เทศบาล) 
1.1 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

  1.2 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
  1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) ส านักปลัดเทศบาล 

2.1 การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 
๒.2 การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
2.๓ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 

 3) กองคลัง 
  3.๑ การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล  

3.๒ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
3.๓ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 

 4) กองช่าง 
  4.๑ การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล  

4.๒ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
 

 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบในการตรวจ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลชุมโค มีจ านวน 1 คน ประกอบด้วย 
 1.นางสาววิไลรัตน์  อรชร  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
       สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลา   ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
 

(ลงชื่อ)     ผู้จัดท าแผนการตรวจสอบ 
(นางสาววิไลรัตน์  อรชร) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
(นายประจวบ  มิตร์วงษา) 
ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค 

 
 

(ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
(นายชลิต  ชุมเกษียร) 

นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค



หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
ขอบเขตการตรวจสอบประจ าปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จ านวน

คน/วัน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ระดับองค์กร การจัดวางระบบควบคุมภายใน(ประจ าปี) 1 ครั้ง/ปี เดือนตุลาคม 2564 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ปี เดือนกันยายน 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  
การบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้ง/ปี เดือนสิงหาคม 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  

ส านักปลัดเทศบาล การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี เดือนพฤศจิกายน 2564 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  
การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 ครั้ง/ปี เดือนกุมภาพันธ์ 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี เดือนมีนาคม 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  
กองคลัง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี เดือนมกราคม 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ป ี เดือนเมษายน 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  
การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 1 ครั้ง/ปี เดือนมิถุนายน 2565 1/20 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  

กองช่าง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี เดือนธันวาคม 2564 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  
การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี เดือนพฤษภาคม 2565 1/15 น.ส.วิไลรัตน์  อรชร  

 



 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 

ขอบเขตการตรวจสอบประจ าปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ระดับองค์กร การจัดวางระบบควบคุมภายใน(ประจ าปี)              

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน              
การบริหารจัดการความเสี่ยง              

ส านักปลัดเทศบาล การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล              
การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับ
เงินอุดหนุน 

             

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ              
กองคลัง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล              

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ              
การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้              

กองช่าง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล              
การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ              

 
 
 



 

แผนการตรวจสอบระยะยาว 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ถึง พ.ศ.2567 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

 



แผนการตรวจสอบระยะยาว 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถึง พ.ศ.2567 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
 

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
 1.เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลต าบลชุมโค 
 2.เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การ และนโยบายที่ก าหนด 
 3.เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และทันกาล 
 4.เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติของ
หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อก าหนด การบริหาร ด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน โดยหน่วยรับตรวจที่
จะตรวจสอบมีท้ังสิ้น จ านวน 4 หน่วย รวม 40 กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น 3 ปี ดังนี้ 
 1.ปีงบประมาณ 2565 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 4 หน่วย รวม 11 กิจกรรม 

 1) ระดับองค์กร (เทศบาล) 
1.1 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

   1.2 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
   1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2) ส านักปลัดเทศบาล 

2.1 การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 
๒.2 การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
2.๓ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 

  3) กองคลัง 
   3.๑ การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล  

3.๒ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
3.๓ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 

  4) กองช่าง 
   4.๑ การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล  

4.๒ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
 

2.ปีงบประมาณ 2566 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 4 หน่วย รวม 15 กิจกรรม 
1) ระดับองค์กร (เทศบาล) 

1.1 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
   1.2 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



   1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2) ส านักปลัดเทศบาล 

2.1 การตรวจสอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณ 
2.2 การตรวจทานการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3 การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 
๒.4 การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

  3) กองคลัง 
   3.๑ การตรวจสอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

3.๒ การตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
3.๓ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 
3.4 การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 
3.5 การตรวจสอบการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - LAAS 

  4) กองช่าง 
   4.๑ การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล  

4.๒ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
4.3 ตรวจสอบการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

3.ปีงบประมาณ 2567 ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 4 หน่วย รวม 14 กิจกรรม 
1) ระดับองค์กร (เทศบาล) 

1.1 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
   1.2 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
   1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2) ส านักปลัดเทศบาล 

2.1 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
๒.2 การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
2.๓ การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
2.4 การตรวจทานการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3) กองคลัง 
   3.๑ การตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

3.๒ การตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีป้าย 
3.๓ การตรวจสอบลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 
3.4 การตรวจสอบการยืมเงิน – การส่งใช้เงินยืม 
3.5 การตรวจสอบการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e – LAAS 
 

  4) กองช่าง 
   4.๑ การตรวจสอบการค านวณราคาก่อสร้าง 

4.๒ การตรวจสอบการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการก่อสร้าง 
 
 



ผู้รับผิดชอบในการตรวจ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ฉบับที ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลชุมโค มีจ านวน 1 คน ประกอบด้วย 
 1.นางสาววิไลรัตน์  อรชร  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
       สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
 

(ลงชื่อ)     ผู้จัดท าแผนการตรวจสอบ 
(นางสาววิไลรัตน์  อรชร) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 
(นายประจวบ  มิตร์วงษา) 
ปลัดเทศบาลต าบลชุมโค 

 
 

(ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
(นายชลิต  ชุมเกษียร) 

นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค



หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
ขอบเขตการตรวจสอบประจ าปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ/จ านวนวัน หมายเหตุ 

 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567  
ระดับองค์กร การจัดวางระบบควบคุมภายใน(ประจ าปี) 1 ครั้ง/ปี 15 15 15  

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ปี 15 15 15  
การบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้ง/ปี 15 15 15  

ส านักปลัดเทศบาล การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี 15 15   
การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 ครั้ง/ปี 15 15 15  

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี 15  15  
การตรวจสอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจง
งบประมาณ 

1 ครั้ง/ปี  15   

การตรวจทานการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ปี  20 15  

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 1 ครั้ง/ปี   20  
กองคลัง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี 15    

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี 15    
การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 1 ครั้ง/ปี 20 15   
การตรวจสอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

1 ครั้ง/ปี  15   



หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ปีงบประมาณ/จ านวนวัน หมายเหตุ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

 การตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจ าวัน 1 ครั้ง/ปี  15   
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 1 ครั้ง/ปี  15   
การตรวจสอบการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - LAAS 1 ครั้ง/ปี  15 15  
การตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีป้าย 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบการยืมเงิน – การส่งใช้เงินยืม 1 ครั้ง/ปี   15  

กองช่าง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี 15 15   
การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี 15 15   
ตรวจสอบการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี  15   
การตรวจสอบการค านวณราคาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการก่อสร้าง 

1 ครั้ง/ปี   15  

 
 
 

 



หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
ขอบเขตการตรวจสอบประจ าปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ/จ านวนวัน หมายเหตุ 

 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567  
ระดับองค์กร การจัดวางระบบควบคุมภายใน(ประจ าปี) 1 ครั้ง/ปี 15 15 15  

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 1 ครั้ง/ปี 15 15 15  
การบริหารจัดการความเสี่ยง 1 ครั้ง/ปี 15 15 15  

ส านักปลัดเทศบาล การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี 15 15   
การตรวจสอบการติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน 

1 ครั้ง/ปี 15 15 15  

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี 15  15  
การตรวจสอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจง
งบประมาณ 

1 ครั้ง/ปี  15   

การตรวจทานการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ครั้ง/ปี  20 15  

การตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 1 ครั้ง/ปี   20  
กองคลัง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี 15    

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี 15    
การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 1 ครั้ง/ปี 20 15   
การตรวจสอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

1 ครั้ง/ปี  15   



หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ปีงบประมาณ/จ านวนวัน หมายเหตุ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

 การตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจ าวัน 1 ครั้ง/ปี  15   
การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 1 ครั้ง/ปี  15   
การตรวจสอบการจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - LAAS 1 ครั้ง/ปี  15 15  
การตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบการจัดเก็บค่าภาษีป้าย 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบลูกหนี้ภาษีค้างช าระ 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบการยืมเงิน – การส่งใช้เงินยืม 1 ครั้ง/ปี   15  

กองช่าง การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์เทศบาล 1 ครั้ง/ปี 15 15   
การตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 1 ครั้ง/ปี 15 15   
ตรวจสอบการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี  15   
การตรวจสอบการค านวณราคาก่อสร้าง 1 ครั้ง/ปี   15  
การตรวจสอบการค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาต
เกี่ยวกับการก่อสร้าง 

1 ครั้ง/ปี   15  

 


