
ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ

๑. ส านักปลัด งานบริหารทัว่ไป 1 คร้ัง / ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ ระยะเวลาการตรวจ

- งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอบและเร่ืองทีจ่ะ

- การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน รักษาการ นักวิชาการตรวจ ตรวจสอบ อาจเปล่ียน

- การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ /กอง  ก่อนเข้าด าเนินการ สอบภายใน แปลงได้ตามความ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คร้ัง / ปี ตรวจสอบ เห็นของหัวหน้าฝ่าย

- การช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริหารของ อบต.

- การด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานสาธารณสุข 1 คร้ัง / ปี

- การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 1 คร้ัง / ปี

- ความถี่ในการลงพืน้ทีร่่วมกับ สภ.พล ,รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล

งานนโยบายและแผน 1 คร้ัง / ปี

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน 1 คร้ัง / ปี

ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

***********************************************

หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ



 

ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ

2.  กองคลัง งานบัญชแีละการเงิน 2 คร้ัง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ ระยะเวลาการตรวจ

- การจัดท าบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอบและเร่ืองทีจ่ะ

- การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน  /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ รักษาการ นักวิชาการตรวจ ตรวจสอบ อาจเปล่ียน

- จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ตรวจสอบ สอบภายใน แปลงได้ตามความ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2 คร้ัง/ปี เห็นของหัวหน้าฝ่าย

- ตรวจสอบลูกหนี้คงค้างและการจ าหน่วยหนี้สูญ บริหารของ อบต.

- การจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุ 2 คร้ัง/ปี

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- การตรวจสอบการส่ังจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง

- การจัดท าบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ 1 - แบบ 6)

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ปี

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง

การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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3. กองชา่ง งานก่อสร้าง 1 คร้ัง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ ระยะเวลาการตรวจ

- การส ารวจออกแบบงานก่อสร้าง  จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอบและเร่ืองทีจ่ะ

- ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ รักษาการ นักวิชาการตรวจ ตรวจสอบ อาจเปล่ียน

ตรวจสอบ สอบภายใน แปลงได้ตามความ

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ปี เห็นของหัวหน้าฝ่าย

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง บริหารของ อบต.

การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

               

หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
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4. กองการศึก งานการบริหารการศึกษา 1 คร้ัง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ ระยะเวลาการตรวจ

ษา ศาสนา และ  - งานบุคลากรครูไม่มีความรู้ด้านงานเอกสาร จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอบและเร่ืองทีจ่ะ

วัฒนธรรม  - การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ รักษาการ นักวิชาการตรวจ ตรวจสอบ อาจเปล่ียน

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ปี ตรวจสอบ สอบภายใน แปลงได้ตามความ

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง เห็นของหัวหน้าฝ่าย

การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน บริหารของ อบต.

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 

                      (ลงชื่อ)…..............…..…………………………..ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

                                 (  นางสาวสุกัญญา   ยอดเพชร  )              (นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ)              (นายเกษม  ศรีล าดวน)

                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

            นักวิชาการตรวจสอบภายใน

                                                                                     ร้อยต ารวจตรี........…………………………………..ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

                                                                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

                                                                                                         (วัฒนชัย  ประไกรวัน)

(ลงชื่อ)……..................…………………...…..ผู้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ


