แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คํานํา
การปฏิรูประบบราชการในปจจุบัน ทําใหทุกหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตองมีการ
กําหนด กลยุทธในการทํางาน และการจัดหาเครื่องมือ วิธีการทางดานการจัดการในการทํางานเขามาชวยใน
การทํางานมากขึ้น ทํา ใหการตรวจสอบภายในเปนกลไกสํา คัญที่ จะชวยใหก ารดําเนินการตามภารกิจของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคมากยิ่งขึ้น อันเปนมาตรการปองกันและลดความ
ผิดพลาดในการทํางาน ซึ่งปกติการตรวจสอบนั้นจะมีอยูแลวในระบบและขั้นตอนของการทํางาน แต ระบบ
การตรวจสอบภายในจะเปนตัวชวยในการปฏิ บั ติง านในขั้ นตอนตา งๆ เป นไปอย างถู กต องและเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันหากหนวยงานไมมีระบบการจัดการ หรือไมมีการกํากับดูแลที่ดี ทําใหโอกาสที่จะ
เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานของหนวยงานมีมากขึ้น
ดั ง นั้ นจึ งต องมี ระบบตรวจสอบภายในที่ ดี เหมาะสม และชั ด เจน ประกอบกั บ ระเบี ย บ
ขอบังคับและกฎหมายตางๆที่ เกี่ย วของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด วยการตรวจสอบภายในของ
องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.2545 รวมทั้ง เจ าหน าที่ ทุ ระดั บ ในหน วยงาน ต องให ค วามร วมมื อและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบภายในของหนวยงาน
.................................................................

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
************************************************
1.หลักการ
การตรวจสอบภายในเป นป จจั ยสํ าคัญที่จะช วยให การดํ าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลยางฮอมให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ย งจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบั ติงานตามปกติซึ่ง จะต องมี การกระทําอยางเปนขั้นตอนถู กตอง ตามระเบีย บ และกฎหมายที่กํา หนด
โดยฝายผูบริหาร สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกทั้งยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติ
ที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกตองและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข อง จะทํ า ให การปฏิ บั ติ งาน ของเทศบาลตํ าบลยางฮอม เป น ไปอย า งถู กต องและเป นไป
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ
นอกจากนี้ การจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบภายในยั ง เป น การดํา เนิ น การให ถู ก ต องตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว าดวยการตรวจสอบภายในขององคก รปกครองส วนท องถิ่ น พ.ศ.2544 และระเบีย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
2.วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2.1 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงินการบัญชี และดานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
2.3 เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
2.5 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
3.ขอบเขตการตรวจสอบ
3.1 ครอบคลุ ม การตรวจสอบ วิ เ คราะห รวมทั้ ง การประเมิ น ความเพี ย งพอ และประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหนวย
รับตรวจ จํานวน 5 สวนงาน ประกอบดวย

-23.1.1 สํานักงานปลัดเทศบาล
3.1.2 กองการคลัง
3.1.3 กองชาง
3.1.4 กองการศึกษา
3.1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.2 เรื่องที่ตรวจสอบ
สํานักงานปลัดเทศบาล ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ เชน
งานบริหารทั่วไป
-รายงานการประชุมวิชาการประจําเดือน
-การเตรียมขอมูล สถิติ การรายงานการวางแผน การติดตามนัดหมาย
-การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
-การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานบริการประชาชน
-การสงเสริม ประสานงาน การทองเที่ยว และขอมูลประวัติศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-การจัดเตรียมงานเลือกตั้ง
-ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นและทะเบียน อปท.
(http://ele.dla.go.th/)
งานธุรการ
-ทะเบียนงานสารบรรณ หนังสือรับ-สง ประกาศ คําสั่ง
-การควบคุมดูแลการลา ของพนักงานเทศบาล
-ศูนยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
-บันทึกขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Info)
-การจัดเตรียม และจัดทําฏีการเบิกจาย ดังนี้
1.ฏีกาเบิกจายเงินเดือน/คาตอบแทน ผูบริหาร สมาชิกสภา
2.ฏีกาเบิกจายเงินเดือน/เงินประจําตําแหนง/เงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล
3.ฏีกาเบิกจายคาตอบแทน/เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
4.ฏีกาเบิกจายเบี้ยประชุม/คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/คาเชาบาน/เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล/เดินทางไปราชการ
-การควบคุมการเบิกจายพัสดุของสํานักปลัด
-การกํากับ ดูแล การใชยานพาหนะ

-3งานวิเคราะหนโยบายและแผน
-การจัดประชาคมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เชน การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป
-การดําเนินการของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก
1.รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
2.ติดตามการนําผลการดําเนินการโครงการสําคัญไปจัดทํา
-การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของ อปท. (E-Plan)
-การบันทึกขอมูลในระบบบัญชีของ อปท. (E-lass)
-การจัดเตรียมเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
-การโอนเงินและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
- สอบทานกิจกรรมของโครงการวาสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
- เปรียบเทียบแผนดําเนินการประจําปกับแผนพัฒนา ในการกําหนดโครงการตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของ อปท.
งานการเจาหนาที่
-วิเคราะหวางแผนทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากําลัง 3 ปและการการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
-ตรวจสอบกระบวนการสรรหา สอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน-ยาย การเลื่อนระดับ
ของพนักงานเทศบาล
-การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน
-การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
-การจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการของพนักงานเทศบาล
-การบันทึกขอมูลบุคคลในระบบบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Lass)
-การจัดเตรียมเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งานนิติการ
-การพิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน หรือการวินิจฉัยปญหากฎหมาย
-การพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
-การพิจารณาตรวจสอบการจัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
-รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดีความแพง/อาญา และความรับผิด
ทางละเมิด
-การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและการรองทุกขหรือการอุทธรณ
-การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของศูนยดํารงธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชน
-การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล เชน การเรียกประชุม การกําหนดนัดประชุม

-4งานพัฒนาชุมชน
-การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
-การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
-การฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนดานอาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนในชุมชน
-การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม การจัดตั้งองคกร หรือสรางเครือขายประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
-การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
-การจัดเตรียมเอกสารการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ เชน เบี้ยผูสูงอายุ เบี้ยผูพิการ ผูติดเชื้อ
เอดส เปนตน
-การพิจารณาจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสงเคราะหผูยากไร
-การดําเนินงานเกี่ยวกับอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.)
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือผูประสพภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุภัย
พิบัติตางๆ
-การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนเกิดภัย ขณะเกดภัย และหลังเกิดภัย
-การจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับการใหความชวยเหลือ เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา เปนตน
-การฝกอบรม อปพร. อาสาปองกันไฟปา
-การรับขอรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสพภัย เชน ประมง
การปศุสัตว และการเกษตร
งานประชาสัมพันธ
-การเผยแพรขาวสารความรู เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงานของหนวยงานหรือนโยบาย
ของรัฐบาล
-การจัดทําและผลิตสื่อสิ่งพิมพ เอกสารบทความ และรายงานตางๆ เชน วารสาร รายงาน
ประจําป และคูมือตางๆ
-การพัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบอินเตอรเน็ต www.yanghom.go.th ใหเปนปจจุบัน
-จัดทําเอกสารหรือสื่อนําเสนอผลงานตางๆ ของสํานัก/กอง
-ใหการตอนรับ ใหคําแนะนํา บริการใหความชวยเหลือผูมาติดตอราชการ
งานทะเบียนราษฎร
-การดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฯ เชน การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายเขา-ออก
ฯลฯ
-การดําเนินการเกี่ยวกับการกระบวนการขอสัญชาติ หรือแรงงานตางดาว
-การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตัง้ และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

-5งานรักษาความสงบเรียบรอย
-การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในพื้นที่ตําบลยางฮอม
-การตรวจสอบ จัดระเบียบตลาดสด หาบเร แผงลอย กิจการที่นารังเกียจและอาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ
-การควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ
-ติดตอประสานงาน ใหการสนับสนุน การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย และความมั่นคง ของหนวยงานราชการ หรือภาคเอกชน
-การวางแผนและจัดทําทะเบียนผูคา
-งานฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานการจารจร
กองการคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เชน
ฝายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานบัญชี
-ตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน นําใบสงเงิน และจัดทําใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน ลงบัญชี
เงินสด และจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
-จัดทํารายการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนดเฉพาะกิจ/เงินถายดอน/เลือกทําตาม
แบบ จ.ส.02
-ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารใหตรงตามทะเบียนคุมรายจาย
ตามงบประมาณ บัญชีเงินสดจาย และ Statement ของธนาคาร
-ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสม สมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทถูกตองตรงกัน
-รายงานการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและรายการตางๆ
-จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณ และทะเบียนรายจายนอกงบประมาณ
งานการเงิน
-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เชน คาอาหารเสริม (นม) คาอาหาร
กลางวัน คาเบี้ยยังชีพ คากอสรางทางหลวงชนบท ฯลฯ
-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนทั่วไป) เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม เงินคาธรรมเนียมการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตเรียม ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกตองการลงลายมือชื่อในฏีกาเบิกจายเงิน และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ

-6-การลงลายมือชื่อในการจัดทําเช็ค พรอมนําจายใหกับผูทรงสิทธิรับเงิน ใหมารับเช็คโดยเร็ว
และตองไมเกิน 15 วัน
-การตัดยอดเงินงบประมาณหนาฎีกาเบิกเงิน
-การเก็บรักษาสมุดเช็คทั้งที่จายเงินแลว และยังไมไดจาย
-จัดทํางบประทบยอดเงินฝากธนาคารใหถูกตองตรงกับรายงานสถานะการเงินประจําวัน
-การเก็บรักษาฏีกาเบิกจายเงินที่จายเงินแลวเสร็จ ใหสามรถ สืบคนและตรวจสอบได
-การนําสงเงินสมทบกองทุน กบท. ประจําป
งานพัสดุและทรัพยสิน
-ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ โดยดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
-การจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
-การจัดทําบัญชีรับ-จายวัสดุ การยืมวัสดุ
-การจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ และขั้นตอนตางๆ ระเบียบพัสดุในสวนของกองคลัง
-การออกใบสําคัญรับเงินสําหรับการขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ
-ตรวจสอบและจัดทําการถอนคืนหลักประกันสัญญา หลักประกันซอง
-การจัดทําทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญา
งานจัดเก็บและพัฒนารายได
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดผูชําระภาษีทุกประเภท กับทะเบียนคุมลูกหนี้ให
เปนปจจุบัน
-การประเมินจัดเก็บรายได จัดทํารายละเอียดแบงโซนตามแผนที่ภาษีเพื่อกําหนดอัตราใน
การจัดเก็บภาษี
-การสํารวจและตรวจสอบขอมูเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
ใหเปนปจจุบัน
-การจําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายได ติดตามทวงลูกหนี้
-การจัดทํา ภทบ.19 และรายละเอียดสวนลด 6 %
-จัดทะเบียนควบคุมเงินรายรับ การจาย ใบเสร็จรับเงิน และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
-ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน และผูชําระภาษี (ผท.4/ผท.5)
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
-การจัดทําประกาศใหมายื่นแบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี
-การจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในประมาณการจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี
(ผท.5)

-7-การตรวจสอบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแนบคํารองของผูเสียภาษี คาธรรมเนียมและ
รายไดอื่น
-การพิจารณาประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียม และแจงผลการประเมินภาษีแกผู
เสียภาษี
-การพิจารณาอุทธรณภาษี
-การเก็บรักษาแบบพิมพ และเอกสารหลักฐานการเสียภาษี
-การยึดอายัดและขายทอดตลาด ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-การคัดลอกขอมูลที่ดิน
-การปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
-งานจัดเก็บและบํารุงรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสารแผนที่ภาษี
-จัดทํารายงานประจําเดือน
กองชาง ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ เชน
ฝายแบบแผนและกอสราง
งานแบบแผนและกอสราง
-งานออกแบบ และกอสรางงานโยธา
-งานสํารวจวิเคราะหขอมูลออกแบบ วางแผน ออกแบบสถาปตยกรรม และออกแบบงาน
ดานวิศวกรรมตางๆ
-การสํารวจขอมูล ออกแบบกําหนดรายละเอียดดานแบบแผนและกอสราง
-งานควบคุมการเขียนแบบรายการกอสราง การประมาณราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตางๆ
-งานพิจารณาขอขัดแยง ใหบริการ ใหคําปรึกษาในงานออกแบบแผนและกอสราง
-งานกอสราง ซอมบํารุง อาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
-การวางโครงการและควบคุมการกอสราง
-การเขียนแบบโครงการกอสรางทุกประเภท การจัดทําขอมูลวิศวกรรม และการจัดเก็บ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ
-การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

-8ฝายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
-ควบคุมดูแลการเปด-ปด เครื่องสูบน้ํา
-การดูแลบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา คูคลอง ทอระบายน้ํา หรือซอมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับ
การสูบน้ํา
-งานสาธารณูปโภค การระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-บํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา สํารวจพื้นที่ และโครงการปองกันน้ําทวม
-การจัดทําแผน การแกไขเรื่องรองเรียนปญหาน้ําทวมขังและจัดตั้งงบประมาณขุดลอก
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
-งานซอมบํารุง การไฟฟาในเขตเทศบาล
-งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
-การตรวจ ทดสอบ ซอม ดัดแปลงแกไขติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับ
ไฟฟาสาธารณะ และระบบไฟฟาภายในเทศบาลตําบลยางฮอม
-การคําณวนรายการ และประมาณการราคา และควบคุมการการเบิก-จายอุปกรณไฟฟา
สาธารณะ และไฟกิ่ง
งานธุรการ
-การลงรับหนังสือ หนังสือภายใน-ภายนอก โตตอบหนังสือ
-การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกองชาง
-คัดสําเนา และตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ตามพรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
-จัดทําคําสั่งประกาศที่เกี่ยวกับกองชาง
-การทํารายงานประจําเดือน
-ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความดูแลของกองชาง
-จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิก-จาย ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุสํานักงาน กองชาง
-จัดทําฏีกาเบิกจายเกี่ยวกับการฝกอบรมของบุคลากรกองชาง
-การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและดําเนินการพัสดุของกองชาง การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท

-9กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ เชน
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานสงเสริมการศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม
-การวิเคราะห วางแผน แนะนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของ อปท.
-การวางแผนการศึกษา และจัดแผนการพัฒนาการศึกษา
-การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา สงเสริมการศึกษาโดยเทคโนโลยี
-วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอตอการจัดการศึกษา
-จัดทะเบียนประวัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม และสรุปผลดานการศึกษา
-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐาน
-การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินอุดหนุนตางๆ
-การจัดทําฏีกา เบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร
และการจัดซื้อจัดจางของกองการศึกษา
-การจัดทําเอกสารดานการศึกษา ทะเบียนประวัตคิ รูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงให
เปนปจจุบัน
-การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ
งานบริหารการศึกษา
-การวางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อกําหนดนโยบายดาน
การศึกษา
-การควบคุมกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน
-ควบคุมศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดอยางถูกตองสมบูรณ
-ตรวจ ติดตาม กํากับดูแล ใหคําแนะนําเพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
-การกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารการศึกษาในศูนยพฒั นาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางฮอม
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมพู
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหลวงเหนือ
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง

-106.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรีเกิด
8.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร
9.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักดิ์
งานพัสดุ
-ทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญรับเงินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
-การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ภายในกอง
การศึกษา
-รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง รายงานขออนุมัติซื้อขออนุมัติจาง และการดําเนินตาม
ระเบียบพัสดุ
-จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําปงบประมาณให
สอดคลองตรงตามความตองการของหนวยงาน
งานธุรการ
-ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ รางหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
-จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ เพื่อสะดวกตอการสืบคน
-จัดทําฏีการเบิกจายเงิน ประจํากองการศึกษา
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เชน
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
-การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลยางฮอม (สปสช.)
-งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
-การดําเนินงาน ดานการสงเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแมและเด็ก
การวางแผนครอบครัว และงานโภชนาการ
-การดูแลผูสูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ LTOP
-กิจกรรม/โครงการบานกลางผูสูงอายุ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-งานควบคุมและปองกัน โรคไขเลือดออก และโรคเอดส
-การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
-งานควบคุมพาหะนําโรค

-11-งานควบคุมปองกันโรคติดตอและไมติดตอ
-งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
-งานใหบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยใหการปฐมพยาบาล/ชวยเหลือผูปวยเบื้อตน/รับผูปวย
จากจุดเกิดเหตุนําสงโรงพยาบาล
-การวางแผน เฝาระวังและปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
-การเตรียมความพรอมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
-งานควบคุมดูแลดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
-การเก็บรวบรวมจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
-งานปองกันและควบคุมเหตุรําคาญและมลภาวะ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
-งานจัดทําทะเบียนคุมออกใบอนุญาต ตอใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจงแก
ผูประกอบการ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
-งานสํารวจ ตรวจสอบ การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวของ
งานธุรการ
-การลงรับ-สงหนังสือ ประกาศ คําสั่ง ตามระเบียบงาน สารบรรณฯ
-การจัดทําทะเบียนควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ และติดตออํานวยความสะดวก
-งานลงทะเบียนคุมงบประมาณ ฏีกาเบิกจายเงิน งานพัสดุ ของกองสาธารณสุขฯ
-งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนตางๆ
3.3 ระยะเวลาของขอมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 )
3.4 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)
4.ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง ตําแหนง นิติกร ปฏิบัตหิ นาทีเ่ จาหนาที่ตรวจสอบภายใน
5.งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ
เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงไมมีคาใชจายในการดําเนินการ
ลงชื่อ
(นายจิราณุวัฒน สียงดัง)
ตําแหนง
นิติกร
วันที่

ผูเสนอแผนการตรวจสอบ

-12-ความเห็นปลัดเทศบาลตําบล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ส.ต.ท.
ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(จอมชัย ทิพยกมลเสน)
ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม
วันที่
-ความเห็นนายกเทศมนตรี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ

ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายอําโพน อโนราช)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม
วันที่

ภาคผนวก

หนวยรับตรวจ
สํานักปลัด

เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ความถี่ในการ
ระยะเวลาที่
จํานวนวันที่เขา
เรื่องที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ/วัน
งานบริหารทั่วไป
-รายงานการประชุมวิชาการประจําเดือน
-การเตรียมขอมูล สถิติ การรายงานการวางแผน
การติดตามนัด หมาย
-การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
-การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานบริการ
ประชาชน
-การสงเสริม ประสานงาน การทองเที่ยว และขอมูล
ประวัติศาสตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-การจัดเตรียมงานเลือกตั้ง
-ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นและ
ทะเบียน อปท. (http://ele.dla.go.th/)
งานธุรการ
-ทะเบียนงานสารบรรณ หนังสือรับ-สง ประกาศ คําสั่ง
-การควบคุมดูแลการลา ของพนักงานเทศบาล
-ศูนยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540
-บันทึกขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Info)

4 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

2-30 เม.ย. 61
1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

2
2

4 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป

1-30 เม.ย. 60
1-30 ก.ย. 60

2
2

2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60–30 พ.ย. 60

1

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
“

2
2

1 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61
1-30 ต.ค. 60

3
2

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางรัฎชฎารักษ
เนตรนันชัย
นักจัด การงานทั่วไป

นางสุภาพร เภารัตน
เจาพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
-การจัดเตรียม และจัดทําฏีการเบิกจาย ดังนี้
1.ฏีกาเบิกจายเงินเดือน/คาตอบแทน ผูบริหาร สมาชิกสภา
2.ฏีกาเบิกจายเงินเดือน/เงินประจําตําแหนง/เงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานเทศบาล
3.ฏีกาเบิกจายคาตอบแทน/เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
4.ฏีกาเบิกจายเบี้ยประชุม/คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
/คาเชาบาน/เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล/เดินทางไปราชการ
-การควบคุมการเบิกจายพัสดุของสํานักปลัด
-การกํากับ ดูแล การใชยานพาหนะ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
-การจัดประชาคมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น เชน การจัดทําแผนพัฒนาสามป
-การดําเนินการของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก
1.รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
2.ติดตามการนําผลการดําเนินการโครงการสําคัญไปจัดทํา
-การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศของ อปท. (E-Plan)
-การบันทึกขอมูลในระบบบัญชีของ อปท. (E-lass)
-การจัดเตรียมเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
-การโอนเงินและเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ/วัน

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ

4 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

3

นางสุภาพร เภารัตน
เจาพนักงานธุรการ

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
“

2
2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป

1-30 เม.ย. 61
และ 1-30 ก.ย. 61
1-30 พ.ย. 60 และ
1-30 พ.ค. 61

3

1-30 ต.ค. 60
“
1-30 ก.ย. 61
1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

1
1
3
2

3

นางกชพร หลักคํา
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
- สอบทานกิจกรรมของโครงการวาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ
- เปรียบเทียบแผนดําเนินการประจําปกับแผนพัฒนา ในการ
กําหนดโครงการตางๆ ในสวนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่น
และอํานาจหนาที่ของ อปท.
งานการเจาหนาที่
-วิเคราะหวางแผนทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากําลัง 3 ป
และการการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
-ตรวจสอบกระบวนการสรรหา สอบคัดเลือก การ
สอบแขงขัน การโอน-ยาย การเลื่อนระดับ ของพนักงาน
เทศบาล
-การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน
-การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
-การจัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการของพนักงาน
เทศบาล
-การบันทึกขอมูลบุคคลในระบบบัญ ชีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (e-Lass)
-การจัดเตรียมเอกสารการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ
1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
1-30 มิ.ย. 61

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ

3
3

นางกชพร หลักคํา
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

น.ส.รัชนีกรณ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคล
2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

3

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

3
3
2

2 ครั้ง/ป

“

2

1 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60

2

2 ครั้ง/ป

“

2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานนิติการ
-การพิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน หรือการวินิจฉัยปญหากฎหมาย
-การพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
-การพิจารณาตรวจสอบการจัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มี
ผลผูกพันทางกฎหมาย
-รวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทาง
คดีความแพง/อาญา และความรับผิดทางละเมิด
-การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและการรองทุกข
หรือการอุทธรณ
-การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของศูนยดํารงธรรม ศูนย
ยุติธรรมชุมชน
-การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล เชน
การเรียกประชุม การกําหนดนัดประชุม เปนตน
งานพัฒนาชุมชน
-การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน
-การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจ
ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น
-การฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนดานอาชีพที่เหมาะสมแก
ประชาชนในชุมชน

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นิติกร

2 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

3

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

3
3
3

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

4 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป

3

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

4 ครั้ง/ป

“

2

2

นายไกลวรรณ ธิวงศ
นักพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
-การสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม การจัดตั้งองคกร
หรือสรางเครือขายประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
-การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
-การจัดเตรียมเอกสารการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
เชน เบี้ยผูสูงอายุ เบี้ยผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส เปนตน
-การพิจารณาจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสงเคราะห
ผูยากไร
-การดําเนินงานเกี่ยวกับอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.)
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-การดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือผู
ประสพภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุภัยพิบัติตางๆ
-การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กอนเกิดภัย
ขณะเกดภัย และหลังเกิดภัย
-การจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับการใหความชวยเหลือ เชน
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา เปนตน
-การฝกอบรม อปพร. อาสาปองกันไฟปา
-การรับขอรองเรียน รองทุกข เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ผูประสพภัย เชน ประมง การปศุสัตว และการเกษตร

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61

3

2 ครั้ง/ป

2

4 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

นายไกลวรรณ ธิวงศ
นักพัฒนาชุมชน
นายไกลวรรณ ธิวงศ
นักพัฒนาชุมชน

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60-30 พ.ย.60
“

2
2

2

นายศุภชัย กาบทอง
จพง.ปองกันฯ

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2
2

2 ครั้ง/ป

2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานประชาสัมพันธ
-การเผยแพรขาวสารความรู เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือ
ผลงานของหนวยงานหรือนโยบายของรัฐบาล
-การจัดทําและผลิตสื่อสิ่งพิมพ เอกสารบทความ และ
รายงานตางๆ เชน วารสาร รายงานประจําป และคูมือตางๆ
-การพัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบอินเตอรเน็ต
www.yanghom.go.th ใหเปนปจจุบัน
-จัดทําเอกสารหรือสื่อนําเสนอผลงานตางๆ ของสํานัก/กอง
-ใหการตอนรับ ใหคําแนะนํา บริการใหความชวยเหลือผูมา
ติดตอราชการ
งานทะเบียนราษฎร
-การดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฯ เชน การแจงเกิด
การแจงตาย การแจงยายเขา-ออก ฯลฯ
-การดําเนินการเกี่ยวกับการกระบวนการขอสัญ ชาติ หรือ
แรงงานตางดาว
-การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และบัญ ชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
งานรักษาความสงบเรียบรอย
-การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในพื้นที่
ตําบลยางฮอม
-การตรวจสอบ จัดระเบียบตลาดสด หาบเร แผงลอย กิจการ
ที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางบัวทิพย อูปคํา
นักประชาสัมพันธ

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

1 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61
1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61

2
2

2 ครั้ง/ป

2
นายนิสิต ผลมาก
นักจัด การงานทะเบียนฯ

2 ครั้ง/ป

2

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2

2
2

จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจ

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
-การควบคุม ตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามเทศ
บัญญัติ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
-ติดตอประสานงาน ใหการสนับสนุน การดําเนินการตางๆ ที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย ละความมั่นคง
ของหนวยงานราชการ หรือภาคเอกชน
-การวางแผนและจัดทําทะเบียนผูคา
-งานฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานการจารจร

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจ

1 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

2

1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป

“
“
“

2
2
2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ
กองคลัง

เรื่องที่ตรวจสอบ
ฝายบริห ารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานบัญชี
-ตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน นําใบสงเงิน และจัดทํา
ใบสําคัญสรุปใบนําสงเงิน ลงบัญชีเงินสด และจัดทํารายงาน
เงินคงเหลือประจําวัน
-จัดทํารายการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนดเฉพาะกิจ/
เงินถายดอน/เลือกทําตามแบบ จ.ส.02
-ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารใหตรงตามทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณ บัญชี
เงินสดจาย และ Statement ของธนาคาร
-ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสม สมุดเงินสดจายและบัญชีแยก
ประเภทถูกตองตรงกัน
-รายงานการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและรายการตางๆ
-จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณ และทะเบียนรายจาย
นอกงบประมาณ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ

3

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

นางสุทธาธิณี วงศชัย
หัวหนาฝายบริหาร
งานคลัง

2 ครั้ง/ป

1-30 ส.ค. 61

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“

2
2

2 ครั้ง/ป

“

3

4 ครั้ง/ป

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานการเงิน
-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เชน
คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารกลางวัน คาเบี้ยยังชีพ
คากอสรางทางหลวงชนบท ฯลฯ
-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนทั่วไป) เชน
ภาษีมูลคาเพิ่ม เงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาภาคหลวงแร คาภาคหลวง
ปโตเรียม ฯลฯ
-ตรวจสอบความถูกตองการลงลายมือชื่อในฏีกาเบิกจายเงิน
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
-การลงลายมือชื่อในการจัดทําเช็ค พรอมนําจายใหกับผูทรง
สิทธิรับเงิน ใหมารับเช็คโดยเร็วและตองไมเกิน 15 วัน
-การตัดยอดเงินงบประมาณหนาฎีกาเบิกเงิน
-การเก็บรักษาสมุดเช็คทั้งที่จายเงินแลว และยังไมไดจาย
-จัดทํางบประทบยอดเงินฝากธนาคารใหถูกตองตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจําวัน
-การเก็บรักษาฏีกาเบิกจายเงินที่จายเงินแลวเสร็จ ใหสามรถ
สืบคนและตรวจสอบได
-การนําสงเงินสมทบกองทุน กบท. ประจําป

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางนารีรัตน แสนพวง
นักวิชาการคลัง

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

4 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“
“

2
2
2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“

2
2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานพัสดุและทรัพยสิน
-ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ โดยดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ
-การจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
-การจัดทําบัญชีรับ-จายวัสดุ การยืมวัสดุ
-การจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ และขั้นตอนตางๆ ระเบียบพัสดุ
ในสวนของกองคลัง
-การออกใบสําคัญรับเงินสําหรับการขายเอกสารในการจัดซื้อ
จัดจางโครงการตางๆ
-ตรวจสอบและจัดทําการถอนคืนหลักประกันสัญญา
หลักประกันซอง
-การจัดทําทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญา
งานจัดเก็บ และพัฒนารายได
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดผูชําระภาษีทุก
ประเภท กับทะเบียนคุมลูกหนี้ใ หเปนปจจุบัน
-การประเมินจัดเก็บรายได จัดทํารายละเอียดแบงโซนตาม
แผนที่ภาษีเพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บภาษี
-การสํารวจและตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายใหเปนปจจุบัน
-การจําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญ ชี เรงรัดการจัดเก็บ
รายได ติดตามทวงลูกหนี้

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางรุงนภา บางบอ
นักวิชาการพัสดุ

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2
2
2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
1-30 ต.ค. 60

2
2
นางอภิญญา อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

2 ครั้ง/ป

1-30 พ.ค. 61

3

2 ครั้ง/ป

1 ม.ค. -30 มี.ค. 61

3

2 ครั้ง/ป

1 ม.ค. -30 มี.ค. 61

3

2 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

3

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
-การจัดทํา ภทบ.19 และรายละเอียดสวนลด 6 %
-จัดทะเบียนควบคุมเงินรายรับ การจาย ใบเสร็จรับเงิน และ
การเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
-ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน
และผูชําระภาษี (ผท.4 และ ผท.5)
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
-การจัดทําประกาศใหมายื่นแบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อ
ชําระภาษี
-การจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในประมาณการ
จัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.5)
-การตรวจสอบแสดงรายการทรัพยสิน หรือแนบคํารองของผู
เสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น
-การพิจารณาประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียม
และแจงผลการประเมินภาษีแกผูเสียภาษี
-การพิจารณาอุทธรณภาษี
-การเก็บรักษาแบบพิมพ และเอกสารหลักฐานการเสียภาษี
-การยึดอายัดและขายทอดตลาด ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ

2 ครั้ง/ป

1 ม.ค. -30 มี.ค. 61

3

นางอภิญญา อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

2 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

3

2 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

3
นางอภิญญา อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

2 ครั้ง/ป

1 ม.ค. -30 มี.ค. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“
“
1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 61

2
2
2
2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
-การคัดลอกขอมูลที่ดิน
-การปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน ภาษีบํารุงทองที่ และ
ภาษีปาย
-งานจัดเก็บและบํารุงรักษาทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร
แผนที่ภาษี
-จัดทํารายงานประจําเดือน
งานธุรการ
-การจัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ
-การเก็บ รักษา และคนหาหนังสือราชการ
-การดูแลรักษา และเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ ภายในกองคลัง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางอภิญญา อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

3

2 ครั้ง/ป

“

3

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“

3
3

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2
2
2

นายวีรพงษ อโนทัย
จพง.ธุรการ

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ
กองชาง

เรื่องที่ตรวจสอบ
ฝายแบบแผนและกอสราง
งานแบบแผนและกอสราง
-งานออกแบบ และกอสรางงานโยธา
-งานสํารวจวิเคราะหขอมูลออกแบบ วางแผน ออกแบบ
สถาปตยกรรม และออกแบบงานดานวิศวกรรมตางๆ
-การสํารวจขอมูล ออกแบบกําหนดรายละเอียดดานแบบ
แผนและกอสราง
-งานควบคุมการเขียนแบบรายการกอสราง การประมาณ
ราคา จัดพิมพแบบรูปรายการตางๆ
-งานพิจารณาขอขัดแยง ใหบริการ ใหคําปรึกษาในงาน
ออกแบบแผนและกอสราง
-งานกอสราง ซอมบํารุง อาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน
และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
-การวางโครงการและควบคุมการกอสราง
-การเขียนแบบโครงการกอสรางทุกประเภท การจัดทําขอมูล
วิศวกรรม และการจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุ
-การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ

2

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
1-30 พ.ย. 60 และ
1-30 พ.ค. 61
“

นายกรินทร อโนราช
หัวหนาฝายแบบแผน
และกอสราง

2 ครั้ง/ป

“

2

1 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

2

4 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
“

2
2

4 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

1-30 พ.ย. 60 และ
1-30 พ.ค. 61

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

2
2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
ฝายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
-ควบคุมดูแลการเปด-ปด เครื่องสูบน้ํา
-การดูแลบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา คูคลอง ทอระบายน้ํา หรือ
ซอมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ํา
-งานสาธารณูปโภค การระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-บํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา สํารวจพื้นที่ และโครงการ
ปองกันน้ําทวม
-การจัดทําแผน การแกไขเรื่องรองเรียนปญหาน้ําทวมขังและ
จัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
-งานซอมบํารุง การไฟฟาในเขตเทศบาล
-งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี
และงานอื่นๆ
-การตรวจ ทดสอบ ซอม ดัดแปลงแกไขติดตั้ง และ
บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับไฟฟา
-การคําณวนรายการ และประมาณการราคา และควบคุม
การการเบิก-จายอุปกรณไฟฟาสาธารณะ และไฟกิ่ง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นายทนันชัย ชางเก็บ
หัวหนาฝายการโยธา

4 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป

1-30 ม.ค. 61 และ
1 -30 พ.ค. 61
“
“

2

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
1-30 ก.ย. 60

2

3
2

2
2

4 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

4 ครั้ง/ป

“

3

2 ครั้ง/ป

“

3

2

นายธนวิน มูลเมือง
นายชางไฟฟา

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานธุรการ
-การลงรับหนังสือ หนังสือภายใน-ภายนอก โตตอบหนังสือ
-การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกองชาง
-คัดสําเนา และตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-จัดทําคําสั่งประกาศที่เกี่ยวกับกองชาง
-การทํารายงานประจําเดือน
-ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑที่อยูในความ
ดูแลของกองชาง
-จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิก-จาย ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุ
สํานักงาน กองชาง
-จัดทําฏีกาเบิกจายเกี่ยวกับการฝกอบรมของบุคลากร
กองชาง
-การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและดําเนินการพัสดุของ
กองชาง การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
100,000 บาท

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
น.ส.พิมพลักษณ
ปญ ญากัณฑ
เจาพนักงานธุรการ

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61

2
2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“
“

3
2
2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

3

2 ครั้ง/ป

“

3

4 ครั้ง/ป

“

3

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรือ่ งที่ตรวจสอบ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ฝายบริห ารงานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
-การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบล
ยางฮอม (สปสช.)
-งานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
-การดําเนินงาน ดานการสงเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อนามัย
โรงเรียน อนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว และงาน
โภชนาการ
-การดูแลผูสูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ LTOP
-กิจกรรม/โครงการบานกลางผูสูงอายุ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-งานควบคุมและปองกัน โรคไขเลือดออก และโรคเอดส
-การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
-งานควบคุมพาหะนําโรค
-งานควบคุมปองกันโรคติดตอและไมติดตอ
-งานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด
-งานใหบริการการแพทยฉุกเฉิน โดยใหการปฐมพยาบาล/
ชวยเหลือผูปวยเบื้อตน/รับผูปว ยจากจุดเกิดเหตุนําสง
โรงพยาบาล
-การวางแผน เฝาระวังและปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
-การเตรียมความพรอมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

1 ครั้ง/ป

1-30 ส.ค. 61

2

4 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61
“

3
2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“
“

2
2
2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“
“
“

2
2
2
2
2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“
“

2
2
2

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
น.ส.พรพันธ
เกียรติมีแสง
หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข

นางภิณวรรณ
อินตะวงศ
พยาบาลวิชาชีพ

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
-งานควบคุมดูแลดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
-การเก็บรวบรวมจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
-งานปองกันและควบคุมเหตุรําคาญและมลภาวะ ตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535
-งานจัดทําทะเบียนคุมออกใบอนุญ าต ตอใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจงแกประกอบการ ตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535
-งานสํารวจ ตรวจสอบ การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวของ
งานธุรการ
-การลงรับ-สงหนังสือ ประกาศ คําสั่ง ตามระเบียบงาน
สารบรรณฯ
-การจัดทําทะเบียนควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ และติดตอ
อํานวยความสะดวก
-งานลงทะเบียนคุมงบประมาณ ฏีกาเบิกจายเงิน งานพัสดุ
ของกองสาธารณสุขฯ
-งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียนตางๆ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

2 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

2

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
“

2
2

2

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
น.ส.พรพันธ
เกียรติมีแสง
หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุข

นางภิณวรรณ
อินตะวงศ
พยาบาลวิชาชีพ

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ
กองการศึกษา

เรื่องที่ตรวจสอบ
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานสงเสริมการศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม
-การวางแผนการศึกษา และจัดแผนการพัฒนาการศึกษา
-การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา สงเสริมการศึกษาโดย
เทคโนโลยี
-วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอ
ตอการจัดการศึกษา
-จัดทะเบียนประวัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม และ
สรุปผลดานการศึกษา
-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-การตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตาม
มาตรฐาน
-การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินอุด หนุนตางๆ
-การจัดทําฏีกา เบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ คา
รักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร และการจัดซื้อจัดจางของ
กองการศึกษา
-การจัดทําเอกสารดานการศึกษา ทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
-การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน อาหาร
กลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผูอํานวยการกอง
การศึกษา
นางวิไลวรรณ ตะวิโล
นักวิชาการศึกษา

2 ครั้ง/ป

1-30 ส.ค. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
4 ครั้ง/ป

2
2

2 ครั้ง/ป

“
1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

“
1-30 ก.ย. 61

2
2

2 ครั้ง/ป

2

2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

2 ครั้ง/ป

“

2

2

2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานบริหารการศึกษา
-การวางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อกําหนดนโยบายดานการศึกษา
-การควบคุมกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญ ญาพื้นบาน
-ควบคุมศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดอยางถูกตองสมบูรณ
-ตรวจ ติดตาม กํากับดูแล ใหคําแนะนําเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
-การกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารการศึกษาใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางฮอม
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมพู
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหลวงเหนือ
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรีเกิด
8.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร
9.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักดิ์

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

2 ครั้ง/ป

1-30 ส.ค. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

2 ครั้ง/ป

1-30 ก.ย. 61

2

2 ครั้ง/ป

“

2

4 ครั้ง/ป

1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

4

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผอ.กองการศึกษา
น.ส.วิไลวรรณ ตะวิโล
นักวิชาการศึกษา

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ

เรื่องที่ตรวจสอบ
งานพัสดุ
-ทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญรับเงินและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
-การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ
อุปกรณตางๆ ภายในกองการศึกษา
-รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง รายงานขออนุมัติซื้อขอ
อนุมัติจาง และการดําเนินตามระเบียบพัสดุ
-จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน ประจําไตรมาส
หรือประจําปงบประมาณใหสอดคลองตรงตามความตองการ
ของหนวยงาน
งานธุรการ
-ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ รางหนังสือราชการ ตามระเบียบ
งานสารบรรณ
-จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ เพื่อสะดวกตอการสืบคน
-จัดทําฏีการเบิกจายเงิน ประจํากองการศึกษา

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นางปราณีย ศรีวิไชย
เจาพนักงานพัสดุ

4 ครั้ง/ป

3

4 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“

4 ครั้ง/ป

“

3

4 ครั้ง/ป

“

3

2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป
2 ครั้ง/ป

1-30 ต.ค. 60 และ
1-30 เม.ย. 61
“
“

3

น.ส.วิไลวรรณ ตะวิโล
นักวิชาการศึกษา
2
2
2

หมายเหตุ

หนวยรับตรวจ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน

เรื่องที่ตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ 6)

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
2 ครั้ง/ป

ระยะเวลาที่
ตรวจสอบ
1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61

จํานวนวันที่เขา
ตรวจสอบ
3

ผูรับผิดชอบ
เรื่องที่ตรวจสอบ
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง
นิติกร
ปฏิบัติหนาตรวจสอบ
ภายใน

หมายเหตุ

