รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๓ .การจัดทางานหลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันสัญญาการเสนอราคาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง เงินสด เช็ค
หรือดราฟท์ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
๒. เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันสัญญาให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตราส่วนร้อยละห้าของ
วงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดขึ้นครั้งนั้น
๓. เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ เป็ น คู่ สั ญ ญาไม่ ต้ อ งวาง
หลักประกันตรวจหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. เพื่ อ สอบทานติ ด ตามการปฎิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ป ฎิ บั ติ ง านตามระเบี ย บ
กฎหมาย หนังสือสั่งการฯ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

๑.

๑. หลักประกันสัญญาการ
เสนอราคาให้ใช้หลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง เงินสด เช็ค
หรือดราฟท์ หนังสือค้า
ประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ หรือไม่
๒. หลักประกันสัญญาให้
กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็ม
ในอัตราส่วนร้อยละห้าของ
วงเงินงบประมาณหรือราคา
พัสดุที่จัดขึ้นครั้งนั้น หรือไม่

๑.สมุดแยกประเภท
๒.งบทดลอง
ประจาเดือน
๓.ทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา

๑.ตรวจพบว่ามีทะเบียน
คุมหลักประกันสัญญา
๒.มีการลงนามผู้รับเงิน
คืนหลักประกันสัญญา
บางรายยังไม่ลงนามรับ
เงินคืน และบางรายไม่นา
ใบเสร็จรับเงินที่ใช้เป็น
หลักประกันสัญญา
เปรียบเสมือนเงินสด

ผลการตรวจสอบ
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจ
ทาตามระเบียบ

ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

๓. ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
เป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อเสน อหรื อเป็ น
คู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ตรวจหลั ก ประกั น การเสนอ
ราคาและหลักประกันสัญญาให้
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผลการตรวจสอบ
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจ
ทาตามระเบียบ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
-สอบทานให้ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเงินประกันสัญญาขอให้สั่งการ กาซับ กากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินการนา
เงินประกันสัญญา ฝากคลังตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙๗
(๔)
-สอบทานให้แจ้งผู้วางหลักประกันและกาหนดระยะเวลาให้มารับคืน พร้อมระบุเงื่อนไขว่าหากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ผู้วางหลักประกันไม่มารับเงินคืนจะดาเนินการนาส่งหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
- สอบทานการสั่งการให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระยะเวลาการคืนหลักประกันที่จะครบกาหนดคืนหรือใกล้พ้นภาระ
ผูกพันจะได้ดาเนินการตรวจสอบความชารุดบกพร่องตามข้อกาหนดของระเบียบ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
............................................................................................................................. .....................................
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

เรื่องที่ตรวจสอบ ๒ .ด้านพัสดุ การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่า มีมาตรการในการเบิกจ่ายและควบคุมวัสดุให้รัดกุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทาใบเบิกวัสดุให้มีรายละเอียด ถูกต้องครบถ้วน และบันทึกการรับจ่าย
วั ส ดุ อ ย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม และบริ ห ารวั ส ดุ อ ย่ า งครบวงจร และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตามกฎหมาย
ระเบียบ กาหนดโดยเคร่งครัด
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑.เพื่อการเบิกวัสดุมีหลักฐานใบเบิก จัดทาใบเบิก ทะเบียนคุมวัสดุรับจ่าย ที่จัดซื้อวัสดุที่จัดซื้อ
ทั้งหมดในคราวเดียวกันโดยไม่มียอดคงเหลือในบัญชีและวัสดุที่จ่ายออกไปให้กับผู้เบิกแต่ละครั้งให้
เกิดความจาเป็นที่ต้องการใช้งาน ให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุข้อมูลครบถ้วน ตามลาดับก่อนหลัง
เพื่อจะให้เป็นเครื่องมือที่ดีในการควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น

ต่อหน้า ...๒ สรุปผลการตรวจสอบ

-๒สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่

๑.

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบ
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจ
- ตรวจสอบหลักฐานใบเบิก ๑.มีทะเบียนคุมวัสดุ ตรวจพบว่ามีการคุม
ทาตามระเบียบ
วัสดุมีการลงนามของผู้เบิก
๒..ใบเสร็จรับเงิน
ทะเบียนคุมวัสดุ รับ-จ่าย แต่ยังขาดความ
และผู้จ่ายปฎิบัติตามระเบียบ ๓.บัญชีแยกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ ยังไม่มีห้อง รอบคอบ ของการ
หรือไม่
๔.ฎีกาการเบิก
เก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ อาจทา เก็บพัสดุ ครุภัณฑ์
- ตรวจสอบการจัดทาใบเบิก จ่ายเงินและเอกสาร ให้สิ่งของสูญหายได้เป็น
และทะเบียนคุมวัสดุรับจ่าย ประกอบ
ผลเสียแก่ทางราชการได้
ครบถ้วน มีการควบคุมภายใน ๕.แผนการจัดซื้อจัด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่ดีหรือไม่ มีการสูญหาย
จ้างประจาปี
ประจาปีทาให้ค้นพัสดุไม่
หรือไม่
๖.ประกาศเผยแพร่ มี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
-สอบทาน ควรกาหนดมาตรการในการเบิกจ่าย และควบคุมวัสดุให้รัดกุมเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ การสั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทาใบเบิกวัสดุให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และการบันทึกการรับจ่ายวัสดุ
อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบริหารวัสดุอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กาซับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตามกฎหมาย ระเบียบ กาหนดโดยเคร่งครัด
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑ . การจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเป็นการตรวจสอบที่ต่อเนื่องจากการตรวจสอบ
ด้านการรับเงินการนาส่งเงินการจ่ายเงิน และในการตรวจสอบการบันทึกบันทึกบัญชีและการทา
งบการเงิน จึงเป็นการตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การจ่ายเงิน โดย
สรุปใบนาส่งเงินและการรายงานการจัดทาเช็ค มาเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้เสนอรายงานสถานะการเงินประจาวันให้แก่ให้ผู้บริหารทราบ ในวันที่มีการ
รับ-การจ่าย หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑.เพื่อติดตามการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างและผู้ตรวจสอบการรับเงิน การส่งเงินและการ
นาฝากธนาคารการใช้ใบเสร็จรับเงิน การรายงานการเงินประจาวัน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบการจ่ายเงินข้อ ๒๒ , ๒๓ , ๒๔ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

๑.

๑.ตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงินเป็นสมุดเงินสดรับจ่ายสรรพบัญชีต่างๆจัดทา
เป็นปัจจุบัน หรือไม่
๒.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
โดยให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทา
ทะเบียนและรายงานการเงิน
ของ อบต. หรือไม่

เอกสาร/หลักฐาน

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบ
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจ
๑. สมุดเงินสดรับ๑. ตรวจพบว่าหลังสิ้น
การรายงานทาง
จ่าย
ปีงบประมาณ มีงบรับ- การเงินประจาปี
๒.ทะเบียนเงินรายรับ จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.
๓.สมุดบัญชีแยก
๒.งบทดลองประจาเดือน ๒๕๖๒ ได้ทาใน
ประเภท
๓.รายงานเงินคงเหลือ
ระบบคอมพิวเตอร์
๔.รายงานการเงิน
ประจาวัน
(e-laas)เรียบร้อย
ประจาเดือน
๔.งบแสดงฐานะการเงิน แล้ว
๕.รายงานการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ
วันสิ้นปี
๕.หมายเหตุงบ
๖.หนังสือรับรอง
ประกอบการเงินอื่นๆ
ยอดเงินฝากธนาคาร ๖ .งบอื่นๆ
ณ สิ้นปี

-๒ความเห็นและข้อเสนอแนะ
-เห็นควรให้ผู้บริหารกาซับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๓๑๓.๖/ว๒๕๗๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ เรื่อง
แนวทางการปฎิบัติเมื่อกรณีเงินขาดบัญชีหรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ............................
(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๓ .การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี
๒. เพื่อให้ ทราบว่า ได้ ล งเลขทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะส่ ว นกลางถูกต้องตามระเบียบและระ
ควบคุมภายใน
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้ดาเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้รถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. เพื่อสอบทานการบารุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้
งาน การยืม การจาหน่ายว่าด้วยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและได้ปฎิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. เพื่อติดตามการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้รถยนต์และการ
ดูแลตามคาสั่งเกี่ยวกับการควบคุม
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่

๑.

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

- ตรวจสอบแบบฟอร์มต่างที่ ๑. แบบ ๒ คือบัญชี
เกี่ยวกับการใช้ใช้และการดูแล แยกประเภทสาหรับ
รักษารถยนต์
รถยนต์ส่วนกลาง

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบ
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจ
๑. ระบบและวิธีการ
การสุ่มตรวจ
ปฎิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักร ยานพาหนะจานวน
และยานพาหนะ
๖ คันได้มีระบบการ

- ตรวจสอบบัญชีรถยนต์
ราชการรถยนต์ส่วนกลาง
(แบบ 2)
- ตรวจสอบใบอนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ3)
- ตรวจสอบการบันทึกการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ4)
- ตรวจสอบการรายงาน
อุบัติเหตุ(แบบ5)
- ตรวจสอบรายละเอียดการ
ซ่อมรถและบารุงรักษา

๒ .แบบ ๓ คือใบขอ
อนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง
๓. แบบ ๔ คือสมุด
บันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลางประจารถ
แต่ละคัน
๔.แบบ ๕ คือ
รายงานอุบัติเหตุ
ทรัพย์สินสูญหาย
หรือเสียหายกับรถ
ส่วนกลาง
๕. แบบ๖ คือ สมุด
แสดงรายการซ่อม
บารุงรักษารถแต่ละ
คัน

๒. การบารุงรักษา
๓. สถานที่เก็บรักษา
ปลอดภัย
๔.กาหนดเกณฑ์การใช้
น้ามันฯเชื้อเพลิงรถแต่ละ
คัน
๕.กาหนดปริมาณน้ามันฯ
ที่จ่ายแต่ละคัน

ควบคุมภายในที่ดี
รัดกุมโดยให้จ้าหน้าที่
รับผู้รับผิดชอบดูแล
ตามระเบียบมท.ว่า
ด้วยการใช้รถยนต์

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
-สอบทานให้ผู้บริหารท้องถิ่น กาชับผู้รับผิดชอบใช้รถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามระเบียบมท.
การใช้รักษารถยนต์ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบของ อปท. เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลางฯตามนโยบายผู้บริหาร
รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เรื่อง คาแนะนาเกี่ยวกับการ
บริหารงานพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การลงทะเบียน การเก็บรักษาพัสดุการจาหน่ายพัสดุ การตรวจสอบ
พัสดุ อย่างเคร่งครัดและหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๘๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขอให้
ดาเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัดต่อไป
ด้วย
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

เรื่องที่ตรวจสอบ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามี การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ม.๑๑ และ
ระเบียบข้อ ๑๑ ประกอบด้วย ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีของหน่วยงาน ระบบเครือข่าย สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง(e-GP) ลงเว็บไซด์ของหน่วยงาน ปิด
ประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบทานการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น

ต่อหน้า ..๒ สรุป
-๒สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

๑.

๑. ตรวจสอบการตรวจสอบ
ผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

เอกสาร/หลักฐาน
๑. มีเอกสารการ
ตรวจรับพัสดุ

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า
๑. มีบนั ทึกข้อความ
อนุมัติจัดหาพัสดุ

ผลการตรวจสอบการ
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ
ทาตามระเบียบฯ

ภายใน ๓ วันทาการ นับตั้งแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับ
ทราบการส่งมอบงานและให้
ทาการตรวจจริงให้เสร็จสิ้นไป
ได้เร็วที่สุด หรือไม่
๒. เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการ
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
รูปแบบรายละเอียดและ
ข้อกาหนดในสัญญาแล้วให้ถือ
ว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่รับจ้างนั้น
ได้ทาการรับรองผลการ
ปฎิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะ
งวดแล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒
ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ
และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ

๒. รายงานการ
ปฎิบัติงานของผู้
รับจ้าง
๓ .ใบรับรองผลการ
ปฎิบัติงาน

๒.รายงานความเห็นชอบ
ดาเนินการจัดหาพัสดุ
(ผ่านหัวหน้า)
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่ซื้อ
หรือจ้าง
๔. รายงานประชุม
คณะกรรมการกาหนด
ร่างขอบเขตคุณลักษณะ
๕. เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ
ปปช.กาหนด(ยอดตั้งแต่
๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป)
๖. ลงเว็บไซด์ ลง
(e-GP)ยอดตั้งแต่
๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ติด
บอร์ด อบต.
มีคาสั่งติด-ปลดประกาศ
ด้วย
๗. รายงานพิจารณาผล
การพิจารณาและอนุมัติ
สั่งซื้อจ้าง เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘.ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ส่ง
มอบ ใบเสนอราคา
หลักฐานการต่อรองราคา
ใบตรวจรับพัสดุ
๙. รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (กรณีแต่งตั้งเป็น
รูปแบบคณะกรรมการ)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่ อ ให้ ท ราบการปฎิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ (๕) ข้อ๗๙ เมื่อสานัก/กอง
เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหรือรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
(ลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................................
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑.การทาสัญญาหลักประกัน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. เพื่อให้ทราบว่าหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตรา
ร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น แล้วแต่กรณีเว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริการราชการเห็นความสาคัญเป็นพิเศษ จะกาหนดอัตราสูงกว่าร้อย
ละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ
๓. เพื่อให้ทราบว่าตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประกันสัญญามีการแยกหลั กประกันที่เป็นเงินสดออก
จากหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกัน หรือไม่
๔. เพื่อให้ทราบว่าการส่งมอบงานแล้ว ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุวันครบกาหนดจ่าย
คืนหลักประกันสัญญา หรือไม่
๕. เพื่อให้ทราบว่า อปท.มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสภาพงานก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันชารุด
บกพร่องภายใน ๑๕ วัน หรือไม่
๖. เพื่อให้ทราบว่าหลักประกั นสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าไม่
เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบว่าหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้ใช้เงินสด เช็คธนาคารสั่งจ่ายซึ่งลงวันที่
นั้ น ช าระต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ก่ อ นนั้ น ไม่ เ กิ น ๓วั น ท าการหนั ง สื อ ค้ าประกั น ของธนาคาร
ภายในประเทศ
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
ต่อหน้า ..๒ สรุป
-๒สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน
กระดาษทาการ/
ผลการตรวจสอบการ
ตรวจสอบพบว่า
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ
๑.
๑ . ห ลั ก ป ร ะ กั น ซ อ ง ห รื อ ๑. ทะเบียนคุม
๑. มีทะเบียนคุม
ทาตามระเบียบฯ
ห ลั ก ป ร ะ กั น สั ญ ญ า ใ ห้ ใ ช้ หลักประกันสัญญา หลักประกันสัญญาเป็น
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเงินสดแยกออก เงินสดแยกออกจาก
หลักประกันซองและ
จากหนังสือค้าจาก หนังสือค้าจากธนาคาร
หลักประกันสัญญาให้กาหนด ธนาคาร
๒. สมุดบัญชีแยก
มูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตรา ๒. สมุดบัญชีแยก
ประเภท
๒. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงิน ประเภท
๓. งบทดลอง
ปร ะ กั น สั ญ ญ า มี กา ร แ ย ก ๓. งบทดลอง
ประจาเดือน
หลักประกันที่เป็นเงินสดออก ประจาเดือน
๔. มีลายเซ็นรับเงินสด
จากหลักประกันที่เป็นหนังสือ
หลักประกันสัญญา
ค้าประกัน หรือไม่
๓.ส่งมอบงานแล้ว ตรวจสอบ
ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบระบุ
วั น ค ร บ ก า ห น ด จ่ า ย คื น
หลักประกันสัญญา หรือไม่
๔ . อ ป ท . มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการตรวจสภาพงานก่อน
สิ้นสุดระยะเวลาประกันชารุด
บกพร่องภายใน๑๕วัน หรือไม่
๕ . เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ ว่ า
หลั ก ประกั น สั ญ ญาให้ คื น
ให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกัน

โดยเร็ ว และอย่ า งช้ า ไม่ เ กิ น
๑๕ วันนับแต่วันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ต่อหน้า ..๓ ความคิดเห็น
-๓ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
…………………….……………………………………………………………………………….……………………
..........................................................................................................................................................
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................. ..................
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

;
รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การจัดทาแผนการเบิกจ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทาแผนเบิกจ่ายเงินตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป ครบถ้วน
ถูกต้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑.ตรวจสอบงานพัสดุได้มีการจัดทาแผนการเบิกจ่ายปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นประจาปีทุกปี
๒. สานักปลัดให้จดบันทึกข้อความแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ลาดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน กระดาษทาการ/
สรุปผล/การยืนยันการ
ตรวจพบว่า
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๑.
มีการจัดทาแผนปฎิบัติการ ๑.แผนปฎิบัติการ ๑.มีแผนปฎิบัติ
ถูกตามระเบียบ
จัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่
๒.หนังสือนาส่ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง
สาเนาแผนปฎิบัติ ตามหนังสือนาส่ง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง เลขที่ ขก
๘๔๘๐๒/๖๔๖
ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม๒๕๖๒
๒.ประกาศ การ
จัดทาแผนปฎิบัติ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๒
-2ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เพื่อให้การปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระราชบัญญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เห็น
ควรเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฎิบัติตามระเบียบข้อ25(5) ข้อ79 และข้อ 55(3)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

.............................................................................................................................................................
(นางเบญญาภา โสเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
.............................................................................................................................................................

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การตรวจสอบพัสดุประจาปี/รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าให้มีการจัดทารายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปีทุกครั้ง
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้กรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีทุกเดือนตุลาคมก่อนจนถึง ๓๐ กันยายน ปีปัจจุบัน
๔.ตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นโดยนับตรวจสอบในวันเปิดทาการแรกของ
เดือนต.ค.ว่าการรับ-จ่ายถูกต้อง หรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบงานพัสดุต้องจัดทารายงานตรวจสอบพัสดุประจาปีทุกปี หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ลาดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน กระดาษทาการ/
สรุปผล/การยืนยันการ
ตรวจพบว่า
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๑.
มีการจัดทารายงานการ ๑.รายงานพัสดุ
มีหนังสือนาส่ง
รายงานตามระยะเวลาที่
ตรวจสอบพัสดุประจาปี ประจาปี ๒๕๖๒
สาเนารายงาน
กาหนดทาตามระเบียบ
หรือไม่
ตรวจสอบพัสดุ
๒.หนังสือนาส่ง
ประจาปี ๒๕๖๒
สาเนารายงาน
ตามหนังสือนาส่ง
พัสดุประจาปี
ที่ ขก ๘๔๘๐๒/
๒๕๖๒
๘๔๕ ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม
๒๕๖๑

-๒ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบรายงานพัสดุประจาปี เห็นควรจัดทาส่งหลังสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

............................................................................................................................. ................................
(นางเบญญาภา โสเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
............................................................................................................................. ................................

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การจัดทารายงานทางการเงินและการส่งรายงาน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าให้รายงานการจัดทางบการเงินสิ้นปีและส่งรายงาน
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบการจัดทางบการเงินสิ้นปีส่งสาเนาให้กับผู้กากับดูแลสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่ง
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน อาเภอ ,ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ลาดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/
กระดาษทาการ/
สรุปผล/การยืนยันการ
หลักฐาน
ตรวจพบว่า ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๑.
๑.ตรวจสอบการจัดทางบ ๑.หนังสือนาส่ง ๑.หนังสือนาส่ง
รายงานตามระยะเวลาที่
การเงินสิ้นปีส่งสาเนาให้กับ สาเนารายรับสาเนาถึง
กาหนด และเอกสารประกอบ
ผู้กากับดูแลสาหรับ อบต. รายจ่าย
นายอาเภอเลขที่
งบแสดงฐานะการเงินตาม

ให้ส่ง สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน อาเภอ ,ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน ๙๐
วัน นับตั้งแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ

ประจาเดือนและ
งบสิ้น
ปีงบประมาณตาม
รายละเอียดงบ
แสดงฐานการเงิน
ต่างๆ

ลงวันที่ ๒๖ ต.ค.
๖๑ ส่งถึง ผู้ว่า
ราชการจังหวัด
,ส่งถึง อานวยการ
สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน
จังหวัด,ส่งถึง
กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน

แบบกรมกาหนดฯ ถูก
ระเบียบ

ต่อหน้า ๒ ความคิด
-๒ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฎิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องการ
กาหนดแบบบัญชี ทะเบียน และการรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

........................................................................................................................................... ..................
(นางเบญญาภา โสเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
....................................................................................................................................... ......................

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานใบเสร็จรับเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงานใบเสร็จรับเงิน หรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓.เพื่อให้ ทราบว่าจ านวนใบเสร็ จรับเงินคงเหลื อ หากไม่ตรงกั บยอดเงินคงเหลื อในทะเบียนคุ ม
หรือไม่
๔.เพือ่ ให้ใบจ่ายใบเสร็จรับเงินที่จ่ายออกไป จากทะเบียนเพื่อนาไปใช้เก็บเงินแล้ว
๕.ถ้ าไม่มี ต้น ขั้ว ให้ ตรวจสอบ ให้ เ จ้า หน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบตรวจสอบว่ าเกิด จากสาเหตุ ใดและต้ องมี
ผู้รับผิดชอบ หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีหัวหน้าหน่วยคลังได้จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่
อยู่ในความรับผิดชอบว่ามีจานวนเท่าใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและใช้ไปแล้วเลขที่ใดถึงเลขที่ใดมีการเจาะปรุ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ลาดับ
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน
กระดาษทาการ/ตรวจ
สรุปผล/การยืนยันการ
ที่
พบว่า
ตรวจสอบกับหน่วยรับ
ตรวจ
๑. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ๑.ใบเสร็จรับเงิน
จานวนใบเสร็จรับเงิน
จานวนใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือหากยอดไม่
ทั่วไป
คงเหลือตรงกันกับยอดเงิน ที่ออกจากทะเบียนที่เก็บ
ตรงกันกับยอดเงิน
๒.ใบเสร็จรับเงินภาษี ในทะเบียนครบ และ
ตรงกันกับต้นขั้วถูกต้อง
คงเหลือหรือใบเสร็จที่รับ ป้าย
ใบเสร็จที่จ่ายออกจาก
ออกจากทะเบียนเพื่อ
๓.ใบเสร็จรับเงินภาษี ทะเบียนที่นาไปใช้เก็บเงิน
นาไปใช้เก็บเงินแล้วแต่ โรงเรือนและที่ดิน
แล้วและมีต้นขั้วตรวจสอบ
ไม่มีต้นขั้วให้ตรวจสอบ ๔.ใบเสร็จรับเงิน
และมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ว่าจากสาเหตุใดและมี
กิจการที่เป็นอันตราย
ผู้รับผิดชอบ หรือไม่
๕.ใบเสร็จรับเงินอื่นๆ
-๒-

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
-เห็นควรจัดหาเจ้าน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ เนื่องจากไม่ข้าราชการรับผิดชอบหน้าที่โดยตรง
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

............................................................................................................................. ................................
(นางเบญญาภา โสเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
............................................................................................................................. ................................

(นายเสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การควบคุมภายในฯตามระเบียบ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓.เพื่อให้เป็นเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติครม.ที่เกี่ยว
ของ นโยบายและวิธีการที่องค์กรขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายใน หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน กระดาษทาการ/
สรุปผล/การยืนยันการ
ตรวจพบว่า
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๑.
-ตรวจสอบการจัดทาคาสั่ง ๑.คาสั่งแบ่งงาน, มีรายงานผล
มีหลักฐานคาสั่งแบ่งงานทุก
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชัดเจนหน้าที่
ประเมินองค์กร สานัก/กอง
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การ เกี่ยวข้องอละ
หน่วยงานย่อย
ควบคุมภายใน หรือไม่
อื่นๆ
แบบ ปค.4 และ
-ทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุก
แบบ ปค.5 ทุก
สานัก/กองจัดทารายงาน
กอง
ติดตามผลการควบคุม
ภายใน หรือไม่

-๒ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
-ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนด
ผู้รับตรวจติดตาม ประเมินความเพียงพอของขบวนการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจแล้วรายงานผลให้ผู้กากับ
ดูแลทุกปี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

.............................................................................................................................................................

(นางเบญญาภา โสเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
.............................................................................................................................................................

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การจัดเก็บรายได้(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย, ภาษีบารุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ)
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ทาตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ
หรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบว่าผู้มีหน้ าที่เสียภาษีโ รงเรือนและที่ดินโดยจากใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการ
ประเมินมียอดเงินตรงกัน หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน กระดาษทาการ/
สรุปผล/การยืนยันการ

๑.

ตรวจพบว่า
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๑.ตรวจสอบการการชาระ ๑.มีแบบแจ้ง
-มีใบสาคัญสรุป
ทาตามระเบียบ
ค่าภาษี โ รงเรื อนและที่ดิ น รายการเพื่อเสีย นาส่งเงินหรือใบ
โดยการตรวจสอบจาก ภาษีโรงเรือนและ นาส่งเงิน ,
ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือน ที่ดิน(ภ.ร.ด.๒)
รายงานสถานะ
และที่ ดิ น (ภ.ร.๑๒)และ ๒.แบบแจ้ง
การเงินประจาวัน,
แบบแจ้ ง รายการประเมิ น รายการประเมิน หลักฐานการนา
( ภ . ร . ข ) ว่ า มี ก า ร ย อ ด (ภ.ร.ด๘)
ฝากธนาคารมี
ตรงกันหรือไม่
๓.ใบเสร็จภาษี
ยอดเงินชาระ
๒. ตรวจสอบกับใบสรุปใบ โรงเรือนและที่ดิน ถูกต้อง
นาส่ งเงิน หรื อใบน าส่ งเงิน (ภ.ร.ด๑๒)
รายงานสถานะการเงิ น ๔.ทะเบียน
ประจาวันและหลักฐานการ ทรัพย์สิน(ผท.๔)
น า ฝ า ก ธ น า ค า ร ว่ า มี ๕.ประกาศ
ยอดเงินที่รับชาระถกต้อง กาหนดราคาเช่า
๓ . ต ร ว จ ส อ บ ก า ร คิ ด มาตรฐานกลาง
คานวณค่าภาษี
เฉลี่ยเป็นตาราง
เมตร
๖.มีรายงาน
สถานะการเงิน
ประจาวัน ใบสรุป
ในนาส่งเงิน
๗ .มีลงสมุดเงิน
สดรับ-ทะเบียน
รายรับ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคารโรงเรือนหรือที่ปลูก
สร้างต่างๆเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีในระหว่างเดือนเมษายน ของทุกปี
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

........................................................................................................................... ..................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(นางเบญญาภา

โสเขียว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน มกราคม –มีนาคม ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๒. การจัดทาแผนการเบิกจ่ายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดทาแผนเบิกจ่ายเงินตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่
๒. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป ครบถ้วน
ถูกต้อง
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑.ตรวจสอบงานพัสดุได้มีการจัดทาแผนการเบิกจ่ายปฎิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นประจาปีทุกปี
๒. สานักปลัดให้จดบันทึกข้อความแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบด้วย
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม –มีนาคม ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้
ลาดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน กระดาษทาการ/
สรุปผล/การยืนยันการ
ตรวจพบว่า
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
๑.
มีการจัดทาแผนปฎิบัติการ ๑.แผนปฎิบัติการ ๑.มีแผนปฎิบัติ
ถูกตามระเบียบ
จัดซื้อ/จัดจ้างหรือไม่
๒.หนังสือนาส่ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง
สาเนาแผนปฎิบัติ ตามหนังสือนาส่ง
การจัดซื้อ/จัดจ้าง เลขที่ ขก
๘๔๘๐๒/๖๔๖
ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม๒๕๖๒
๒.ประกาศ การ
จัดทาแผนปฎิบัติ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๖๒
-2ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เพื่อให้การปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เห็น
ควรเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฎิบัติตามระเบียบข้อ25(5) ข้อ79 และข้อ 55(3)
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

.............................................................................................................................................................
(นางเบญญาภา โสเขียว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
.............................................................................................................................................................
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

