
หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๑. ส านักปลัด งานบริหารทัว่ไป ๒  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ

- งานบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน และหนังสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ๑.  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน ส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง รักษาการ นักวิชาการตรวจ

 ๒. การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล /กอง  ก่อนเข้าด าเนินการ สอบภายใน

 ๓. ค าส่ังทีเ่กี่ยวข้อง ตรวจสอบ

- งานพัฒนาชมุชน

 ๑. การเบิกจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

 ๒. การเบิกจ่ายเงินการจัดท าโครงการต่าง ๆ

- งานธุรการ

  ๑. การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ

 ๒. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี / หนังสือรับ - ส่ง

๓. การควบคุมวัสดุและการเบิกจ่าย

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

 ๒. การด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

***********************************************
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๑. ส านักปลัด งานนโยบายและแผน ๒  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ

  ๑.  การจัดท าแผนพัฒนา  ๓ ปี หน่วยตรวจสอบภายใน และหนังสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ๒. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน ส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง รักษาการ นักวิชาการตรวจ

การตรวจสอบยานพาหนะ การสั่งจ่ายน้ ามนัเชื้อเพลิง การซ่อม ๒  คร้ัง/ปี /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ สอบภายใน

บ ารุงรวมทัง้ดแูลรักษา ตรวจสอบ

  ๑. การจัดท าและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑- แบบ ๖)

  ๒. การจัดท าเกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง

แต่ละคัน

  ๓. การก าหนดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง

แต่ละคัน

  ๔. การดูแลรักษาซ่อมบ ารุงและการก าหนดให้ตรวจมลพิษของ

รถยนต์ส่วนกลางทุก ๖ เดือน

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ปี

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  (ข้อ ๖)
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๒. กองคลัง งานการเงินและบัญชี ๒  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ

  ๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน หน่วยตรวจสอบภายใน และหนังสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ๒. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน ส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง รักษาการ นักวิชาการตรวจ

  ๓. การเบิกจ่ายเงิน /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ สอบภายใน

  ๔. เงินยืมและการส่งใช้เงินยืม ตรวจสอบ

  ๕. การบัญชีและการจัดท างบการเงิน

งานส่งเสริมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒  คร้ัง/ปี

- งานจัดเก็บรายได้

  ๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

  ๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

,ภาษีบ ารุงท้องที ่, ภาษีป้าย

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

  ๑. ตรวจสอบวัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ

  ๒. ตรวจสอบงานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง

  ๓. ตรวจสอบทะเบียนคุมประกันสัญญาและการจ่ายคืนหลัก

ประกันสัญญา

  ๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุและการควบคุม

  ๕.  ตรวจสอบพัสดุประจ าปี
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

 ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ป๒ี๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ หน่วยตรวจสอบภายใน และหนังสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน ส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง รักษาการ นักวิชาการตรวจ

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  (ข้อ ๖) /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ สอบภายใน

ตรวจสอบ

 

๓. กองชา่ง งานก่อสร้าง ๒  คร้ัง/ปี นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ

  ๑.  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  ดัดแปลง  ร้ือถอนอาคาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง รักษาการ นักวิชาการตรวจ

  ๓.  การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ สอบภายใน

  ๔.  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ปี

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  (ข้อ ๖)
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจสอบ ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๔. กองการศึกษา งานบริหารการศึกษาและงานกิจการโรงเรียน ๒  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสิรินันท์  นันต้ือ

ศาสนาและ   ๑. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) หน่วยตรวจสอบภายใน และหนังสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม  ๒. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียน จะแจ้งแต่ละส านัก/ส่วน ส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง รักษาการ นักวิชาการตรวจ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒  คร้ัง/ปี /กอง ก่อนเข้าด าเนินการ สอบภายใน

  ๑. การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบ

  ๒. การจัดท าโครงการต่าง ๆ 

  ๓. การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ

ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ๑  คร้ัง/ปี

- การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  (ข้อ ๖)

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

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

                          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  รักษาการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

            นักวิชาการตรวจสอบภายใน

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

                                                                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

                                                                                                         (วัฒนชัย  ประไกรวัน)

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










































































































































































































































































































































































































































