
หน่วยรับตรวจ เร่ืองทีต่รวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ

๑. ส านักปลัด ๑. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๑  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสุกญัญา  ยอดเพชร

๒. การจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๑  คร้ัง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน และหนงัสือ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑  คร้ัง/ปี จะแจง้แต่ละส านกั/กอง สัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง ช านาญการ

๓. การใชจ่้ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ๒  คร้ัง/ปี ก่อนเขา้ด าเนินการ

๔. การเบิกจ่ายเงิน ๒  คร้ัง/ปี ตรวจสอบ

๕. การเบิกจ่ายเบ้ียยงัชีพ ๑  คร้ัง/ปี

๖. การใชแ้ละการรักษารถยนตส่์วนกลาง ๑  คร้ัง/ปี

๗. การควบคุมวสัดุ ๑  คร้ัง/ปี

๘. การโอนและการแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ๑  คร้ัง/ปี

๙. ทะเบียนคุมหนงัสือรับ - ส่ง ๑  คร้ัง/ปี

๑๐. การด าเนินงานของศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๑  คร้ัง/ปี

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม     อ าเภอหนองสองห้อง     จังหวดัขอนแก่น

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



หน่วยรับตรวจ เร่ืองทีต่รวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ

๒. กองคลัง ๑. การจดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินปี ๑  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสุกญัญา  ยอดเพชร

๒. การจดัท างบการเงินรายเดือน ๒  คร้ัง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน และหนงัสือ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

๓. การคืนหลกัประกนัสัญญา ๑  คร้ัง/ปี จะแจง้แต่ละส านกั/กอง สัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง ช านาญการ

๔. การเบิกจ่ายเงิน ๒  คร้ัง/ปี ก่อนเขา้ด าเนินการ

๕. การจ่ายเงินยมืและการส่งใชเ้งินยมื ๒  คร้ัง/ปี ตรวจสอบ

๖. การรับเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทง้ถ่ิน ๑  คร้ัง/ปี

๗. การจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพสัดุ ๑  คร้ัง/ปี

๘. การตรวจสอบพสัดุประจ าปี ๑  คร้ัง/ปี

๙. การควบคุมวสัดุ ๑  คร้ัง/ปี

๑๐. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ๑  คร้ัง/ปี

๑๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จ ๑  คร้ัง/ปี

๑๒. การจดัเก็บภาษ๊โรงเร่ือน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ๑  คร้ัง/ปี

๑๓. การด าเนินงานกิจการประปา ๑  คร้ัง/ปี

๑๔. การด าเนินการจดัเก็บขยะมูลฝอย ๑  คร้ัง/ปี



หน่วยรับตรวจ เร่ืองทีต่รวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ

๓. กองช่าง ๑. การเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง ๒  คร้ัง/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กฎหมาย นางสาวสุกญัญา  ยอดเพชร

๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร ๑  คร้ัง/ปี หน่วยตรวจสอบภายใน และหนงัสือ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน

๓. การควบคุมงานก่อสร้าง ๑  คร้ัง/ปี จะแจง้แต่ละส านกั/กอง สัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง ช านาญการ

๔. การควบคุมวสัดุ ๑  คร้ัง/ปี ก่อนเขา้ด าเนินการ

ตรวจสอบ

๔. กองการศึกษา ๑. การเบิกจ่ายเงินโครงการ ๒  คร้ัง/ปี

ศาสนาและ ๒. การใชจ่้ายเงินหมวดเงินอุดหนุน ๒  คร้ัง/ปี

วฒันธรรม ๓. การด าเนินการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลหนองไผ่ลอ้ม ๑  คร้ัง/ปี

๔. การควบคุมวสัดุ ๑  คร้ัง/ปี



หน่วยรับตรวจ เร่ืองทีต่รวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ตัวช้ีวดั ผู้รับผดิชอบ
ส านกัปลดั สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ๑ คร้ัง/ปี ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๒ นางสาวสุกญัญา  ยอดเพชร
กองคลงั คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน นกัวิชาการตรวจสอบภายใน
กองช่าง การควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ (ขอ้ ๖) ช านาญการ
กองการศึกษา ศาสนา - แบบ ปย.๑ , แบบ ปย.๒

และวฒันธรรม - แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓

- แบบ ปส.

                      (ลงช่ือ)……..…………………………..ผูเ้สนอแผนการตรวจสอบ

                                   (  นางสาวสุกญัญา   ยอดเพชร  )

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ลอ้ม

                                    ( นายสุรพงษ ์  ศิลาวิเศษ )

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ลอ้ม

                  ( นายสิทธิศกัด์ิ  แกว้หาวงศ ์)

                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ลอ้ม

(ลงช่ือ)…………………………...…..ผูต้รวจแผนการตรวจสอบ

                  ( นางพเยาว ์ โกศรีงาม )

                            นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

                       (ลงช่ือ)…………………………...…..ผูใ้หค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบ (ลงช่ือ)...........................................................ผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































