


รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
คร้ังที่  2   

หน่วยรับตรวจ  ส ำนักปลัด 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. กำรบริหำรงบประมำณ 

1.1 กำรจัดท ำแผนกำรใช้
จ่ำยเงินของหน่วยงำนและกำร
ใช้จ่ำยเงินของแต่ละฝ่ำยว่ำ
เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำย 

 

1.1 ตรวจสอบกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยไตรมำสและ
กำรใช้จ่ำยเงินถูกต้องตำมหมวด เป็นไปตำมระเบียบฯ และ
หนังสือส่ังกำรหรือไม ่

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยำยน   
2564 

 

1.2 กำรโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมำณ
รำยจ่ำยต่ำงๆ 

1.2 ตรวจสอบว่ำกำรโอนเงินและกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมำณรำยจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบฯ และหนังสือส่ังกำร
หรือไม ่

 

√ 

 
13-17 กันยำยน   

2564 

 

1.3 กำรจัดท ำทะเบียนคุม
งบประมำณรำยจ่ำยถูกต้องตำม
เทศบัญญัติและเมื่อมีรำยจ่ำย
เกิดข้ึนมีกำรบันทึกไว้ในทะเบียน
คุมงบประมำณรำยจ่ำยถูกต้อง 

1.3 ตรวจสอบกำรจัดท ำทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำยและ
จ ำนวนเงินขอเบิกจำกสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ำยในรำชกำรมำ
บันทึกยอดในทะเบียนคุมงบประมำณรำยจ่ำยถูกต้องหรือไม ่

 

√ 

 

13-17 กันยำยน   
2564 

 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  ส ำนกัปลัด(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

2. กำรบริหำรงำนบุคคล            
2.1 กรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง 

2.1 ตรวจสอบกรอบอัตรำก ำลังของเทศบำลต ำบลทุ่ง
ทองว่ำเป็นไปตำมประกำศเทศบำลต ำบลทุ่งทอง เรื่อง 
กำรใช้แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

√         13-17 กันยำยน 
2564 

 

2.2 กำรบรรจุแต่งต้ังกำรรับโอน
พนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งทอง   

2.2 สุ่มตรวจสอบกำรบรรจุกำรรับโอนพนักงำน
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง เป็นต ำแหน่งท่ีถูกต้องกับกำร
รำยงำนอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งทอง 

√  13-17 กันยำยน 
2564 

 

2.3 กำรบันทึกรำยกำรต่ำงๆ ใน
ทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

2.3 กำรสุ่มตรวจสอบกำรบันทึกรำยกำรต่ำงๆ ใน
ทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) ว่ำบันทึกถูกต้องตรงกับ
หลักฐำนท่ีปรำกฎ 

√  13-17 กันยำยน 
2564 

 

2.4 กำรลำ ของพนักงำน ลูกจ้ำง 
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง 

2.4 ตรวจสอบกับทะเบียนคุมวันลำของพนักงำน 
ลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลทุ่งทองว่ำเป็นไปตำมระเบียบฯ 

√  13-17 กันยำยน 
2564 

 

3. กำรควบคุมกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง    
3.1 มีรถยนต์ส่วนกลำงท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบจ ำนวนก่ีคัน 

3.1 ตรวจสอบจำกทะเบียนคุมรถยนต์ส่วนกลำงของ
หน่วยงำนและค ำส่ังมอบหมำยให้รับผิดชอบรถยนต์
ส่วนกลำง 

√  13-17 กันยำยน 
2564 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  ส ำนักปลัด(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

3. กำรควบคุมกำรใช้รถยนต์
ส่วนกลำง(ต่อ)                         
3.2 กำรจัดท ำตรำเครื่องหมำย
และอักษรแสดงช่ือของเทศบำล
ต ำบลทุ่งทองไว้ข้ำงนอกรถยนต์
ส่วนกลำงท้ังสองข้ำง 

 

3.2 ตรวจสอบจำกรถยนต์ส่วนกลำงทุกคัน ตรำ
เครื่องหมำยและอักษรให้ใช้สีขำวเว้นแต่ไม่ชัดให้ใช้สีอ่ืน
แทน 

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยำยน 
2564 

 

3.3 กำรจัดท ำบัญชีรถยนต์
ส่วนกลำงตำมแบบ 2 

3.3 ตรวจสอบกับบัญชีรถส่วนกลำงตำมแบบ 2 √  13-17 กันยำยน 
2564 

 

3.4 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรใช้
น้ ำมันเช้ือเพลิงของรถยนต์
ส่วนกลำง 

3.4 ตรวจสอบกำรจัดท ำเกณฑ์กำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิง √  
13-17 กันยำยน 

2564 

 

3.5 กำรจัดท ำบันทึกกำรใช้
รถยนต์ส่วนกลำงแต่ละคัน ตำม
แบบ 4 ตรงกับใบขออนุญำตใช้
รถยนต์ตำมแบบ 3 

3.5 ตรวจสอบจำกสมุดกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง ตรงกับใบ
ขออนุญำตใช้รถยนต์ 

√  

13-17 กันยำยน 
2564 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  ส ำนักปลัด(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

4. กำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยใน                            
4.1 กำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยใน 

                                                                                                             

                                                                     

4.1 ตรวจสอบจำกกำรรำยงำนควบคุมภำยในตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ.2561 

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยำยน 
2564 

 

4.2 ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน
สภำพแวดล้อมกำรควบคุมปัจจัย
เส่ียงกิจกรรมกำรควบคุม 
สำรสนเทศกำรส่ือสำร และกำร
ติดตำมประเมินผล 

4.2 ตรวจสอบจำกกำรติดตำมประเมินผลว่ำกำรด ำเนินงำน
และกิจกรรมกำรควบคุมเป็นไปได้หรือสำมำรถปฏิบัติได้จริง 
ลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน 

 

√ 

  

13-17 กันยำยน 
2564 

 

4.3 มีกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในและรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงเป็นระบบ 

4.3 ตรวจสอบจำกควำมคืบหน้ำในกำรจัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยในและกำรรำยงำนผล 

 

√ 

 13-17 กันยำยน 
2564 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  ส ำนักปลัด(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

5. งำนธุรกำร                   

5.1 กำรจัดวำงระบบกำรรับส่ง
หนังสือ 

                                                                

5.1 ตรวจสอบจำกทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือ
ส่ง มีกำรแยกประเภทหรือไม่ เลขทะเบียนของหนังสือ
หรือส่งจะต้องตรงกับเลขในตรำรับหนังสือหรือเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง กรณีมีกำรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรมีกำรลงช่ือรับเอกสำรไว้เพื่อเป็นหลักฐำนกำร
น ำไปปฏิบัติ 

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยำยน 
2564 

 

5.2 กำรจัดเก็บเอกสำร 5.2 ตรวจสอบจำกกำรจัดเก็บเอกสำรเป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ง่ำยและสะดวกและรวดเร็วในกำรค้นหำ 

√  13-17 กันยำยน 
2564 

 

6.งำนทะเบียนครุภัณฑ์ทรัพย์สิน     

6.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินท่ี
จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

                                                                         

6.1 ตรวจสอบกับทะเบียนปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ว่ำ
มีจ ำนวนครบถ้วนหรือไม ่

 

√ 

  

13-17 กันยำยน 
2564 

 

 

 





รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
คร้ังที่  2   

หน่วยรับตรวจ  กองคลัง 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. การบริหารงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานและการ
ใช้จ่ายเงินของแต่ละฝ่ายว่า
เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 

 

1.1 ตรวจสอบการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสและ
การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามหมวด เป็นไปตามระเบียบฯ และ
หนังสือส่ังการหรือไม ่

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน   
2564 

 

1.2 การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายต่างๆ 

1.2 ตรวจสอบว่าการโอนเงินและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการ
หรือไม ่

 

√ 

 
13-17 กันยายน   

2564 

 

1.3 การจัดท าทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายถูกต้องตาม
เทศบัญญัติและเมื่อมีรายจ่าย
เกิดข้ึนมีการบันทึกไว้ในทะเบียน
คุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง 

1.3 ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายและ
จ านวนเงินขอเบิกจากสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการมา
บันทึกยอดในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้องหรือไม ่

 

√ 

 

13-17 กันยายน   
2564 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองคลัง 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

2. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
2.1 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 

                                                               
2.1 ตรวจสอบจากการรายงานควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 

 

√        

  

13-17 กันยายน 
2564 

 

2.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุมปัจจัยเส่ียง
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศการ
ส่ือสาร และการติดตามประเมินผล 

2.2 ตรวจสอบจากการติดตามประเมินผลว่าการ
ด าเนินงานและกิจกรรมการควบคุมเป็นไปได้หรือ
สามารถปฏิบัติได้จริง ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

2.3 มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และรายงานความคืบหน้าในการจัด
วางระบบการควบคุมภายในอย่างเป็น
ระบบ 

2.3 ตรวจสอบจากความคืบหน้าในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการรายงานผล 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

 

 

 



 

รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองคลัง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

3. งานธุรการ                   
3.1 การจัดวางระบบการรับส่ง
หนังสือ 

                                                                     
3.1 ตรวจสอบจากทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง 
มีการแยกประเภทหรือไม่ เลขทะเบียนของหนังสือหรือส่ง
จะต้องตรงกับเลขในตรารับหนังสือหรือเลขทะเบียนหนังสือ
ส่ง กรณีมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการมีการลง
ช่ือรับเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานการน าไปปฏิบัติ 

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

3.2 การจัดเก็บเอกสาร 3.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ง่ายและสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

4. งานจัดเก็บรายได้                

4.1 การจัดท าแผนการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีโรงเรือง ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ภาษีป้าย ประจ าปี 

                                                                   

4.1 ตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติจัดเก็บภาษีฯ 

 

√ 

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองคลัง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

4. งานจัดเก็บรายได้ (ต่อ)             
4.1 การจัดท าแผนการปฏิบัติ
จัดเก็บภาษีโรงเรือง ภาษีบ ารุง
ท้องท่ี ภาษีป้าย ประจ าปี                       

                                                                     
4.1 ตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติจัดเก็บภาษีฯ                                                                                                       

                                                                      

 

√ 

  

13-17 กันยายน 
2564 

 

4.2 การแจ้งผู้อยู่ในข่ายต้อง
ช าระภาษีแต่ละประเภทตาม
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 

4.2 ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งผู้ช าระภาษี แจ้งครบทุกราย
ภายในเดือนธันวาคม แต่ไม่เกินวันท่ี 15 มกราคม ของทุกปี 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

4.3 ลูกหนี้ค้างช าระภาษี 4.3 ตรวจสอบกรณีส้ินสุดระยะเวลาจัดเก็บมีผู้ค้างช าระได้
แจ้งเตือนและติดตามทุกรายสอดคล้องกับ กค.1 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

4.4 การแต่งต้ังเจ้าพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษี 

4.4 ตรวจสอบจากค าส่ังแต่งต้ังฯ √  13-17 กันยายน 
2564 

 

4.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองการประเมนิค่าภาษี
รายปี 

4.5 ตรวจสอบค าส่ังแต่งต้ังฯ และมีการประกาศให้
ประชาชนทราบ 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

 



 

รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองคลัง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

5. งานจัดซื้อจัดจ้าง            
5.1 การจัดท าแผนการจัดซื้อ-จัด
จ้าง ประจ าปี 

                                                                     

5.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ว่าปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือส่ังการ และมติ
คณะรัฐมนตรี                                                         

 

√ 

  

13-17 กันยายน 
2564 

 

5.2 เงินงบประมาณมีเพียงพอใน
การก่อหนี้ผูกพัน และมีการกัน
เงินไว้ในกรณีท่ีเบิกจ่ายไม่ทัน
ปีงบประมาณ 

5.2 ตรวจสอบจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในโอนเงิน และหลักฐานการกันเงิน ตามท่ีได้รับ
อนุมัติเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

5.3 ข้ันตอนการด าเนินการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง พร้อมเอกสาร
หลักฐานแนบประกอบ 

 5.3 สุ่มตรวจว่าการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างถูกต้อง
ตามท่ีได้รับอนุมัติและเป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ัง
การ                                                               

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองคลัง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

6. งานทะเบียนครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน 

6.1 วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินท่ี
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

                                                                   
6.1 ตรวจสอบกับทะเบียนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ว่า
มีจ านวนครบถ้วนหรือไม ่

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

6.2 การลงรหัสครุภัณฑ์ 
ทรัพย์สินท่ีจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6.2 ตรวจสอบกับทะเบียนทรัพย์สินว่ามีการลงรหัส
ถูกต้องครบถ้วน 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

7. การจัดหาผลประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน 

7.1 การแต่งต้ังคระกรรมการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 

7.1 ตรวจสอบจากทะเบียนการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

7.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

7.2 ตรวจสอบจากการด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบฯ 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

 

 

 





รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
คร้ังที่  2   

หน่วยรับตรวจ  กองช่าง 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. การบริหารงบประมาณ 

1.1 การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานและการ
ใช้จ่ายเงินของแต่ละฝ่ายว่า
เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย 

 

1.1 ตรวจสอบการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสและ
การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามหมวด เป็นไปตามระเบียบฯ และ
หนังสือส่ังการหรือไม ่

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน   
2564 

 

1.2 การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายต่างๆ 

1.2 ตรวจสอบว่าการโอนเงินและการแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการ
หรือไม ่

 

√ 

 
13-17 กันยายน   

2564 

 

1.3 การจัดท าทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่ายถูกต้องตาม
เทศบัญญัติและเมื่อมีรายจ่าย
เกิดข้ึนมีการบันทึกไว้ในทะเบียน
คุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้อง 

1.3 ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายและ
จ านวนเงินขอเบิกจากสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการมา
บันทึกยอดในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายถูกต้องหรือไม ่

 

√ 

 

13-17 กันยายน   
2564 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองช่าง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

2. การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
2.1 มีรถยนต์ส่วนกลางท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบจ านวนก่ีคัน 

                                                               
2.1 ตรวจสอบจากทะเบียนคุมรถยนต์ส่วนกลางของ
หน่วยงานและค าส่ังมอบหมายให้รับผิดชอบรถยนต์
ส่วนกลาง 

 

√        

  

13-17 กันยายน 
2564 

 

2.2 การจัดท าตราเครื่องหมายและ
อักษรแสดงช่ือของเทศบาลต าบลทุ่ง
ทองไว้ข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางท้ัง
สองข้าง 

2.2 ตรวจสอบจากรถยนต์ส่วนกลางทุกคัน ตรา
เครื่องหมายและอักษรให้ใช้สีขาวเว้นแต่ไม่ชัดให้ใช้สี
อ่ืนแทน 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

2.3 การจัดท าบัญชีรถยนต์ส่วนกลาง
ตามแบบ 2 

2.3 ตรวจสอบกับบัญชีรถส่วนกลางตามแบบ 2 √  13-17 กันยายน 
2564 

 

2.4 การก าหนดเกณฑ์การใช้น้ ามัน
เช้ือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 

2.4 ตรวจสอบการจัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง √  13-17 กันยายน 
2564 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองช่าง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

2. การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง                           
2.5 การจัดท าบันทึกการใช้รถ
ส่วนกลางแต่ละคัน ตามแบบ 4 
ตรงกับใบอนุญาตขออนุญาตใช้
รถยนต์ตามแบบ 3 

                                                                                   

2.5 ตรวจสอบจากสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางตรงกับ
ใบอนุญาตใช้รถยนต์                                                                    

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

3. การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน                            
3.1 การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

                                                                           

3.1 ตรวจสอบจากการรายงานควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.2561 

 

√ 

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

3.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน
สภาพแวดล้อมการควบคุมปัจจัย
เส่ียงกิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศการส่ือสาร และการ
ติดตามประเมินผล 

3.2 ตรวจสอบจากการติดตามประเมินผลว่าการด าเนินงาน
และกิจกรรมการควบคุมเป็นไปได้หรือสามารถปฏิบัติได้จริง 
ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

√ 

 

13-17 กันยายน 
2564 

 



รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังที่  2 

หน่วยรับตรวจ  กองช่าง(ต่อ) 

เร่ืองที่ตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบ 

การเข้าตรวจสอบ หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

3. การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน(ต่อ)                         
3.3 มีการปรับปรุงการควบคุม
ภายในและรายงานความคืบหน้า
ในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ 

 

3.3 ตรวจสอบจากความคืบหน้าในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการรายงานผล 

 

 

√ 

  

 

13-17 กันยายน 
2564 

 

4. งานธุรการ                    

4.1 การจัดวางระบบการรับส่ง
หนังสือ 

                                                                           

4.1 ตรวจสอบจากทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง 
มีการแยกประเภทหรือไม่ เลขทะเบียนของหนังสือหรือส่ง
จะต้องตรงกับเลขในตรารับหนังสือหรือเลขทะเบียนหนังสือ
ส่ง กรณีมีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการมีการลง
ช่ือรับเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานการน าไปปฏิบัติ 

 

√ 

 13-17 กันยายน 
2564 

 

4.2 การจัดเก็บเอกสาร 4.2 ตรวจสอบจากการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ เพื่อ
ง่ายและสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา 

√  13-17 กันยายน 
2564 

 

 

 




