
ความถี่

(ครั้ง)

ทุกสํานัก/กอง/ ๑.  กิจกรรมการตรวจสอบดานผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามประเมินผล รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางขวัญ  สิงหทองไชย

ฝาย ๑.๑  การตรวจสอบ/ประเมินผลโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือผูไดรับมอบหมาย

๑.๒  การตรวจสอบการจัดทําและการติดตามแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

๑.๓  การตรวจสอบดานการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอ่ืน

๑.๓.๑  การโอนงบประมาณ/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายประจําป

๑.๓.๒  การเบิกตัดป,การกันเงิน เชน รายจายรอจาย, รายจายคางจาย, รายจายผลัดสงใบสําคัญ

๑.๓.๓  การยืมเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ (ลูกหนี้เงินยืม)  รวมทั้งการสงใชเงินที่ยืม

๑.๓.๔  การใชเงินสะสม โดยจายขาดเงินสะสม, การยืมเงินสะสม, การตั้งเงินทุนสํารองเงินสะสม

กองคลัง ๒.  กิจกรรมการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางขวัญ  สิงหทองไชย

๒.๑ การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือผูไดรับมอบหมาย

๒.๑.๑ การจัดทําใบนําสงเงิน ,ใบสรุปนําสงเงิน , การฝากเงินธนาคาร, การรับ-สงเงินธนาคาร

๒.๑.๒ การบันทึกบัญชีเงินสดรับ. ทะเบียนเงินรายรับ ,และทะเบียนเงินรับฝากอ่ืน

๒.๑.๓ การรายงานสถานะการเงินประจําวันและการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

๒.๑.๔ การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเก็บรักษาเงินและเอกสารหลักฐานแทนตัวเงินไวในตูนิรภัย

๒.๑.๕ การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบการรับเงินประจําวันรวมทั้งกรรมการรับสงเงิน

๒.๑.๖ การควบคุมการใชใบเสร็จรับเงินตางๆและการรายงานเจาะปรุใบเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป

           (ลงชื่อ)                                                ผูจัดทําแผนตรวจสอบ   (ลงชื่อ) ผูสอบทานแผนตรวจสอบ

           (นางขวัญ  สิงหทองไชย)            (นายเจษฎา  พวงเงิน)

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ      ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

รายละเอียดประกอบ

ผูรับผิดชอบการตรวจสอบหนวยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



ความถี่

(ครั้ง)

รายละเอียดประกอบ

ผูรับผิดชอบการตรวจสอบหนวยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง ๒.๒ การตรวจสอบการจายเงิน การเขียนเช็ค การถอนเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางขวัญ  สิงหทองไชย

๒.๒.๑ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาตามงบประมาณและฎีกานอกงบประมาณ รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือผูไดรับมอบหมาย

๒.๒.๒ การเขียนเช็คสั่งจายเงิน, การจัดทํารายงานจัดทําเช็ค และการจัดทําใบถอนเงินธนาคาร 

๒.๒.๓ การตรวจสอบหลักฐานการจายวาไดจายเงินใหผูมีสิทธิรับเงิน, เจาหนี้ตามขอผูกพัน

๒.๒.๔ การบันทึกบัญชีเงินสดจาย. ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ, ทะเบียนเงินรับฝากอ่ืน

๒.๓ การตรวจสอบการจัดทํางบการเงินและรายงานสถานะทางการเงิน

๒.๓.๑ การจัดทําใบผานรายการมาตรฐาน ๑,๒,๓ และใบผานรายการบัญชีทั่วไป

๒.๓.๒ การบันทึกบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวของ

๒.๓.๓ การจัดทํารายงานการเงินรายเดือน(งบทดลอง, รายงานรับ-จายเงินสด,กระแสเงินสดฯลฯ)

๒.๓.๔ การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๔ การตรวจสอบรายการผิดปกติอ่ืนๆ และการตรวจสอบเงินยืม การสงใชเงินยืม

๒.๔.๑ การตรวจสอบเงินขาดบัญชี, เงินเกินบัญชี

๒.๔.๒ การยืมเงินและการควบคุมเรงรัดสงใชเงินยืมตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

           (ลงชื่อ)                                                ผูจัดทําแผนตรวจสอบ   (ลงชื่อ) ผูสอบทานแผนตรวจสอบ

           (นางขวัญ  สิงหทองไชย)            (นายเจษฎา  พวงเงิน)

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ      ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย



ความถี่

(ครั้ง)

รายละเอียดประกอบ

ผูรับผิดชอบการตรวจสอบหนวยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทุกสํานัก/กอง/ ๓.  กิจกรรมการตรวจสอบดานการบริหารพัสดุ รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางขวัญ  สิงหทองไชย

ฝาย ๓.๑ การตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือผูไดรับมอบหมาย

๓.๑.๑ การจัดทําแผนจัดหาพัสดุประจําป  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป

๓.๑.๒ การแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ, หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ, ผูควบคุมงาน

๓.๑.๓ การทํารายงานการจัดซื้อจัดจางพัสดุ,วิธีการจัดซื้อจัดจางถูกตองตามระเบียบฯพัสดุ

๓.๒ การตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมการเก็บรักษาการจําหนายพัสดุการรายงานตางๆ

๓.๒.๑ การนําพัสดุลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ,การกําหนดเลขรหัส ,การเบิกใชพัสดุ,การดูแลรักษา

๓.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑที่ใชระหวางป และคงเหลือเม่ือสิ้นป, การจําหนายพัสดุ

๓.๓ การตรวจสอบยานพาหนะ การสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง การซอมบํารุง  รวมท้ังดูแลรักษา

๓.๓.๑ การจัดทําและการบันทึกแบบการใชรถยนต (แบบ ๑-แบบ ๖)

๓.๓.๒ การจัดทําเกณฑการสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตสวนกลางแตละคัน

๓.๓.๓ การตรวจสอบการซอมบํารุงรถราชการ

           (ลงชื่อ)                                                ผูจัดทําแผนตรวจสอบ   (ลงชื่อ) ผูสอบทานแผนตรวจสอบ

           (นางขวัญ  สิงหทองไชย)            (นายเจษฎา  พวงเงิน)

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ      ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย



ความถี่

(ครั้ง)

รายละเอียดประกอบ

ผูรับผิดชอบการตรวจสอบหนวยรับตรวจ กิจกรรมหรือเรื่องท่ีตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง ๔.  กิจกรรมการตรวจสอบดานการจัดเก็บรายได การพัฒนารายได และเรงรัดรายได รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางขวัญ  สิงหทองไชย

๔.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ Manual (บันทึกดวยมือ) รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือผูไดรับมอบหมาย

๔.๑.๑ การจัดทําแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสิน, การปรับปรุงแผนที่ภาษีทะเบียนเปนปจจุบัน

๔.๑.๒ การประกาศเชิญชวนใหผูเขาขายเสียภาษีรับแบบและยื่นแบบเสียภาษีตามกําหนดเวลา

๔.๑.๓ การรับยื่นแบบและการคิดประเมินภาษี(ภาษีปาย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบํารุงทองที)่

๔.๑.๔ การจัดเก็บ, การคิดคาปรับ, การคิดเงินเพ่ิม, การผอนชําระและการออกใบเสร็จรับเงิน

๔.๑.๕ การายงานผูชําระภาษี(กค.๑),ลูกหนี้คางชําระภาษี(กค.๒),รายละเอียดผูไมยื่นแบบ(กค.๓)

๔.๑.๖ การดําเนินการเรงรัดติดตามภาษีคางชําระ, การบังคับคดีและการจําหนายลูกหนี้ภาษี

ทุกสํานัก/ ๕.  การตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ หรือเรื่องท่ีไดรับมอบหมาย

กอง/ฝาย      ๕.๑ การติดตามประเมินผล,การจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายใน  ประจําป ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางขวัญ  สิงหทองไชย

     ๕.๒ การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือผูไดรับมอบหมาย

     ๕.๓ การติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินอุดหนุน

     ๕.๔ ตรวจติดตามการปฏิบัติตามขอแนะนําของหนวยรับตรวจ ตามขอสังเกตปงบประมาณ ๒๕๖๒

           (ลงชื่อ)                                                ผูจัดทําแผนตรวจสอบ   (ลงชื่อ) ผูสอบทานแผนตรวจสอบ

           (นางขวัญ  สิงหทองไชย)            (นายเจษฎา  พวงเงิน)

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ      ปลัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย


