
หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ส านักปลัด งานบริหารงานทัว่ไป

 - งานธุรการ  งานสารบรรณ  การรับ - ส่งหนังสือ  ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาการตรวจสอบและ

การเก็บรักษา  และ  การท าลายเอกสาร  ก.ย. 2563 เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

งานแผนงานและนโยบาย แปลงได้ตามความเห็นของ

1. การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพือ่วางแผน หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

ของ อปท. (e-Plan)  เมนูการจัดท าแผนและอนุมัติ ส่วนต าบลน้ าหมาน

2. การบันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ

อปท. (e-laas) 

3. เงินงบประมาณ

4. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

5. การโอน  แก้ไข  เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตรับผิด

ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
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แผนการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2563  

ปีงบประมาณ  2563
หมายเหตุ



หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ส านักปลัด งานสวัสดกิารและพัฒนาชมุชน

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาการตรวจสอบและ

2. งานสงเคระห์ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อ  ผู้พิการและ  ก.ย. 2563 เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

    ผู้ด้อยโอกาส แปลงได้ตามความเห็นของ

งานส่งเสริมศึกษา  ศาสนา  และ  วัฒนธรรม หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

1. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ส่วนต าบลน้ าหมาน

2. งานจัดท าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น

3. งานสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. งานสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็ก

5. งานบริหารงานด้านการศึกษา

6. งานกิจกรรมด้านโรงเรียน
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ส านักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาการตรวจสอบและ

2. กิจกรรม/โครงการทีเ่กี่ยวข้องกับงานป้องกันภัย  ก.ย. 2563 เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

   และบรรเทาสาธารณภัย แปลงได้ตามความเห็นของ

หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลน้ าหมาน
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แผนการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

กองคลัง งานการเงิน

1. งานการเงิน ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาการตรวจสอบและ

2. เงินงบประมาณ  ก.ย. 2563 เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

3. เงินฝากธนาคาร แปลงได้ตามความเห็นของ

4. การรับ - จ่ายเงิน หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

 รายรับ ส่วนต าบลน้ าหมาน

 - ใบเสร็จรับเงิน

 - ใบน าส่งเงิน

 - ใบสรุปใบน าส่งเงิน

 - สมุดเงินสดรับ

 - ทะเบียนเงินรายรับ

 - สมุดบัญชีแยกประเภท

 - รายงานสถานะมางการเงิน

 - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

กองคลัง  - สมุดเงินฝากธนาคาร ระยะเวลาการตรวจสอบและ

 - รายงานเงินสด ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

 - ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  ก.ย. 2563 แปลงได้ตามความเห็นของ

 - การจัดท าบัญชีและงบการเงิน หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

รายจ่าย ส่วนต าบลน้ าหมาน

 - ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

 - สมุดเงินสดจ่าย

 - สมุดบัญชีแยกประเภท

 - ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

 - ทะเบียนรายจ่ายงบประมาณ

5. การเก็บรักษาเงิน

6. เงินรายได้

7. เงินนอกงบประมาณ

8. เงินยืม
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

กองคลัง งานบัญชี

9. การบัญชี ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาการตรวจสอบและ

10. การยืมเงิน  การเบิกจ่าย  และการส่งใช้เงินยืม  ก.ย. 2563 เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

11. การบันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ แปลงได้ตามความเห็นของ

อปท. (e-laas) หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ส่วนต าบลน้ าหมาน

12. ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์

13. บัญชีงบหน้าทะเบียนพัสดุ

14. บัญชีการจ าหน่ายพัสดุ

15. การจัดหาพัสดุ (ซ้ือ-จ้าง)

16. การก่อหนี้ผูกพัน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

17. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
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หน่วยรับตรวจ เรื่องทีต่รวจ

ระยะเวลาทีต่รวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

กองชา่ง งานบริหารงานทัว่ไป

1. งานสารบรรณ ต.ค. 2562 ถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ระยะเวลาการตรวจสอบและ

งานก่อสร้าง  ก.ย. 2563 เร่ืองทีต่รวจสอบอาจเปล่ียน

2. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้าง แปลงได้ตามความเห็นของ

3. การควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา หัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร

4. การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษา ส่วนต าบลน้ าหมาน

5. การประมาณราคากลางตามโครงการ

  (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ    ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน    ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน

         (นางประยูรศรี  พิณพงษ)์                               .......................................................................................       .............................................................................

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ                                  

                                                    (ลงชื่อ)                           ผู้รับรอง               (ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติ

                                                         (นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภ)ู                       (นายชาติชาย  จิตรอารีย)์

                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน
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