รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๒ . การเบิกจ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่ามีคาร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนและสัญญากู้ยืมเงินทุนของกลุ่มอาชีพ
หรือกลุ่มเกษตรกรว่ามีตัวตน หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่า อปท.มีการจัดทาบัญชีแสดงรายการยืมเงิน และการชาระเงินคืนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่า อปท.จัดทารายงานฐานะการเงินของเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชนและผลการดาเนินงาน
รายงานให้อาเภอทราบ หรือใม่
๔. เพื่อให้ทราบว่า อปท.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน กับสมุดบัญชี
แยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หรือไม่
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรกลุ่มใดบ้างที่ครบชาระหนี้แล้วยังมาดาเนินการชาระหนี้
ให้กับ อปท.จานวนกี่ราย เป็นเงินเท่าใดบ้าง หรือไม่
๖. เพื่อให้ทราบว่า กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดให้
อปท.เร่งรัดการชาระหนี้คืน หากไม่ชาระไม่ครบถ้วนให้ อปท.ตั้งงบประมาณเท่าจานวนเงินที่ทาง
ราชการเสียหายชดใช้คืนในทันทีที่มีการตั้งงบประมาณของ อปท. หรือไม่
๗. เพื่อให้ทราบว่าการคานวณดอกเบี้ยในกรณีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดชาระหนี้หรือชาระไม่
ครบถ้วน หรือไม่
๘. เพื่อให้ทราบว่าหากเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพไม่ยินยอมชาระหนี้ให้ อปท.ดาเนินคดีตามกฎหมายอย่า
ให้ขาดอายุความ หรือไม่
๙. เพื่อให้ทราบว่า การับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของ
อปท.ให้เป็นไปตมระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือไม่

ต่อหน้า.. ๒..ขอบเขต

-๒ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบการการปฎิบัติงานกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.
๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๓๑๐.๓/ว ๐๑๓๒ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่องแจ้งแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท ๐๓๑๓.๓/ว๒๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการดาเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามผลการตรวจสอบแนะนาของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖3
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ต่อหน้า ..๒ ลาดับที่

-๓ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

๑.

๑ มี ค า ร้ อ ง ข อ กู้ เ งิ น ทุ น
โครงการเศรษฐกิจชุมชนและ
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ทุ น ของกลุ่ ม
อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรว่ามี
ตัวตน หรือไม่
๒.มี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี แ สดง
รายการยืมเงิน และการชาระ
เงิ น คื น โครงการเศรษฐกิ จ
ชุมชนให้เป็นปัจจุบัน หรือไม่
๓.ได้ตรวจสอบความถูก ต้อ ง
ข อ ง ท ะ เ บี ย น คุ ม เ งิ น ทุ น
เศรษฐกิจชุมชน กับสมุดบัญชี
แยกประเภทและบั ญ ชี เ งิ น
ฝากธนาคารเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน หรือไม่
๔.มีกลุ่มอาชีพหรือเกษตรกร
กลุ่มใดบ้างที่ครบชาระหนี้แล้ว
ยั ง มาด าเนิ น การช าระหนี้
ให้กับ อปท.จานวนกี่ราย เป็น
เงินเท่าใดบ้าง หรือไม่
๕.กลุ่มอาชีพหรือเกษตรกรผิด
นัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญางวด
ใดงวดหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมดให้
อปท.เร่ ง รั ด การช าระหนี้ คื น
หากไม่ ช าระไม่ ค รบถ้ ว นให้
อป ท. ตั้ งง บ ปร ะม า ณเ ท่ า
จ านวนเงิ น ที่ ท างราชการ
เสี ย หายชดใช้ คื น ในทั น ที ที่ มี
การตั้งงบประมาณของ อปท.
หรือไม่

๑.ทะเบียนคุมสัญญา
การกู้ยืมเงินโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
๒.ฎีกาการเบิก
จ่ายเงินโครงการของ
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกร วันเดือนปี
นัดชาระ จานวนกี่
รายเป็นจานวนเงิน

๖.การคานวณดอกเบี้ยในกรณี
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร
ผิ ด นั ด ช าระหนี้ ห รื อ ช าระไม่
ครบถ้วน หรือไม่

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบการ
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ
๑.มีเอกสารกลุ่มอาชีพ
โครงการกู้ยืมเงินกองทุน
หรือเกษตรกรยื่นคาร้อง
เงินเศรษฐกิจชุมชน
ขอกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน
ตรวจพบว่ากลุ่มอาชีพ
และสัญญากู้ยืม
หรือเกษตรกรกู้ยืมเงินทุน
เงินกองทุนครบทุกสัญญา โครงการเศรษฐกิจชุมชน
๒.มีทะเบียนคุมแสดง
ไม่ยินยอมชาระหนี้ผิดนัด
รายการยืมเงิน วันที่ชาระ การชาระหนี้หรือชาระ
เงิน เป็นปัจจุบัน
หนี้ไม่ครบบางราย
๓.มีทะเบียนการรับเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน
และการฝากเงินธนาคาร
ทุกครั้งเมื่อรับเงิน
๔.มีการแสดงการชาระ
เงินกี่ราย จานวนเงิน
เท่าใด ตรวจพบว่ากลุ่ม
อาชีพหรือเกษตรกรกู้ยืม
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนไม่ยินยอมชาระหนี้
ผิดนัดการชาระหนี้หรือ
ชาระหนี้ไม่ครบ หลาย
ราย

-๔ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
-เห็นควรแจ้งให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ผิดนัดไม่มาชาระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดให้
อปท.เร่งรัดการชาระหนี้คืน หากไม่ชาระหรือชาระไม่ครบถ้วนให้ อปท.ตั้งงบประมาณเท่ากับจานวนเงินที่ทางราชการ
เสียหายชดใช้คืนในทันทีที่มีการตั้งงบประมาณของ อปท.
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณของ อปท.หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
๓. เพื่อให้ทราบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองต่อ อปท. โดยยื่นหลักฐานให้
ครบถ้วน อาจมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทนก็ได้
๔. ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายฯลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังด้วยตนเอง โดย
ยื่นเอกสารให้ครบถ้วน และสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
๕. เพื่อให้ทราบว่าภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้อปท.ดาเนินการตรวจสอบสถานะของเบี้ยยังชีพแสดงการ
ดารงชีวิตอยู่ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือมีการรับรองนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้
๖. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ อาจมอบอานาจให้ผู้รับเบี้ยยังชีพแทนผู้
มีสิทธิได้ ทั้งนี้ให้ อปท.ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอานาจจริง
๗. เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้ อปท.ดาเนินการจ่ายภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๘. เพื่อให้ทราบว่ามีการสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพ
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และคนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น มีสัญชาติไทย มีภูมลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ หรือไม่
๒. ตรวจสอบไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิ์การหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่
๓.ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพจ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี มอบอานาจให้ผู้อื่นมารับแทนหรือไม่
๔.ตรวจสอบมีการสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน กรกฎาคม –กันยายน ๒๕๖๒

ต่อหน้า ๒..สรุปผล

-๒สรุปผลการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

๑. ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพมีการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ
เงินด้วยตนเอง ต่อหน่วยงาน อปท.
หรือไม่
๒.ตรวจสอบว่าภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี อปท.ดาเนินการตรวจสอบ
สถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพแสดงการ
ดารงชีวิตอยู่หรือไม่และกรณีผู้มีสิทธิ์
บางรายได้รับสิทธิ์จากหน่วยงานของ
รัฐ เช่น บานาญว่าอปท.ยังมีการจ่าย
เบี้ยยังชีพให้อีก หรือไม่
๓.ตรวจสอบว่า อปท.มีการตั้ง
คณะทางานในการดาเนินการรับจ่าย
เบี้ยยังชีพรวมถึงการตรวจสอบ
สถานการณ์มีชีวิตอยู่ คุณสมบัติของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือไม่
๔.ตรวจสอบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพ
อปท.มีการดาเนินการจ่ายภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หรือไม่
๕.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ
เงินเบี้ยยังชีพ มีการลงลายมือชื่อ
ผู้รับเงินหรือไม่ และหากเป็นกรณีที่มี
การมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับเงิน
แทนผู้มีสิทธืให้ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการมอบอานาจว่าเป็น
บุคคลเดียวกัน หรือไม่

๑. ฎีกาการเบิก
จ่ายเงินและเอกสาร
การเบิกจ่าย
๒.เอกสารหลักฐาน
การรับเงินของผู้มี
สิทธิ์ได้รับเบี้ย
๓.หลักฐานการมอบ
อานาจ
๔.คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานในการ
รับ-จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพ
๕.เอกสารการ
ลงทะเบียนยื่นคา
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ที่

๑.

กระดาษทาการ/ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ
พบว่า
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับ
หน่วยรับตรวจ
๑.มีฎีกาการเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพ ของผู้มีสิทธิ์

ทาตามระเบียบฯ

๒.มีการจ่ายเบี้ยยังชีพภายใน
วันที่ ๑๐ ของเดือนทุกครั้ง
๓.มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
การดาเนินการรับจ่ายเบี้ยยัง
ชีพ
๔.มีเอกสารหลักฐานการรับ
เงินเบี้ยยังชีพ มีการลงลาย
ชื่อผู้รับเงิน และกรณีผู้มีสิทธิ์
ไม่มารับด้วยตนเองก็มีการ
มอบอานาจให้ผู้อื่นมารับเงิน
แทน และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการอบอานาจเป็น
บุคคลเดียวกัน ครบ

ต่อหน้า ...๓ ความคิดเห็น

-๓ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
-เห็นควรปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน เมษายน -มิถนุ ายน ๒๕๖3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๓ .การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า โครงการดั ง กล่ า วฯได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการอ านวยการกระจาย
อานาจระดับจังหวัด หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนว่าในโครงการแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม และมีการแบ่งส่วนงาน
งบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน หรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าการสนับสนุน กรณี อบจ.สามารถให้การสนับสนุนเป็นเงินหรือก่ อสร้างอาคารได้ แต่ อบต.
ไม่สามารถให้การสนับสนุนเป็นเงิน หรือก่อสร้างอาคารได้ ทาได้พียงการซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
อื่น
๔. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย
๕. เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่ขอรั บการสนับสนุนขององค์กรประชาชน(กลุ่มหรือชุมชน)เป็นโครงการจะต้อง
สมารถเสริมสร้างความเข็มแข้ง เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
๖. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทาบันทึกข้อตกลงผู้แทนหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ คน
๗. เพื่อให้ทราบว่ามีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบทานการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่
มท .๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวัน ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ข อง อปท.ผู้ สนับสนุน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖3

ต่อหน้า..2/สรุปผล
-๒-

สรุปผลการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน กระดาษทาการ/ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ
ที่
พบว่า
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับ
หน่วยรับตรวจ
๑.

2.

๑. สอบทานตรวจสอบการเพื่อให้ทราบ
ว่ามีการรายงานผลการดาเนินงานที่
หน่วยงานขอรับการอุดหนุนรายงานให้
อปท.ทรายภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่
โครงการแล้วเสร็จ โดยต้องตรวจสอบว่า
การใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการ หรือไม่
2.สอบทานการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานหากหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการให้อปท.เรียก
เงินเท่าจานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน
หรือไม่

๑. ฎีกาการเบิก
จ่ายเงินและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
๒. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
๓. รายงานผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการ
อานวยการกระจาย
อานาจ
๔. โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๕. บันทึกข้อตกลง
๖. รายงานผลการ
ดาเนินงาน

๑ .มีฏีกาการเบิกจ่ายเงิน
และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย
๒. มีงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๓. รายงานผ่านความ
เห็นชอบของอนุกรรมการ
อานวยการการกระจาย
อานาจ
๔ .โครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุนจาก อปท.
๕. มีบันทึกข้อตกลง
๖. มีรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ทาตามระเบียบฯ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน เมษายน -มิถนุ ายน ๒๕๖3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๒ . การจัดทาแผนพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่า อปท.มีการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น โดยต้องมาจากการประชาคมเพื่อรับทราบ
ปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา แนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อกาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่า อปท.มีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยต้องมาจาการจัดประชาคมท้องถิ่นกาหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโดยนา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลแผนพัฒนาชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผน หรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นและการประกาศใช้
แผนแล้ว หรือไม่
๔ .เพื่อให้ทราบว่า อปท.มีการจัดทาแผนการดาเนินงานหรือไม่ และมีการปิดประกาศแผนดาเนินงาน
ภายใน๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อย ๓๐ วัน หรือไม่
๕. เพื่อให้ทราบว่าแผนดาเนินงานจัดทาเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน ๓๐
วัน นับตั้งแต่ตั้งงบประมาณได้รับแจ้งแผน/โครงการจากหน่วยงานส่วนราชการกลาง ภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ต้องดาเนินการในพื้นที่ อปท.ในงบประมาณนั้น หรือ
๖. เพื่อให้ทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรกมารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บิหาร สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่
๗. เพื่อให้ทราบว่ามีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องปิดประกาศอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐
วัน หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาไปสู่การปฎิบัติ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าโครงการ/
กิจกรรมที่ต้องนามาดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้มีตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย การพัฒนา
อย่าง
๒. ยั่งยืนและวิสัยทัศน์ เพื่อนาไปสู่การจัดทางบประมาณประจาปีด้วยความรอบคอบและให้มีส่วนร่วม
ของประชาชน
ต่อหน้า..2 ระยะเวลา/
-2ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖3
วิธีการตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดั
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน
กระดาษทาการ/
ผลการตรวจสอบการ
บที่
ตรวจสอบพบว่า
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ
๑. -สอบทานตรวจสอบว่าแผนพัฒนา ๑.แผนพัฒนา
๑. มีการประชุม
ทาตามระเบียบฯ
ท้องถิ่นพัฒนาไปสู่การปฎิบัติ จะมี ท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น,สภา
แนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
ท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องนามา
๒.งบประมาณ
ดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้มีตาม รายจ่ายประจาปี ๒. มีการเสนอร่างต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น และ
จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓.แผนดาเนินการ สภา๓มีการประชุม
และวิสัยทัศน์ เพื่อนาไปสู่การจัดทา
คณะกรรมการพัฒนา
งบประมาณประจาปีด้วยความ
ท้องถิ่นเพื่อรวบรวบ
รอบคอบและให้มีส่วนร่วมของ
ข้อมูล
ประชาชน
2. -สอบทาน อปท.ดาเนินการสารวจ
3. มีคาสั่งแต่งตั้ง
และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
คณะกรรมการพัฒนา
วางแผนและจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประเมินผล
ท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณตามความ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จาเป็นและเหมาะสมโดยคานึงถึง
ฐานะการคลังของตนเองเป็นหลัก
และการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
-

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน เมษายน -มิถนุ ายน ๒๕๖3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
หน่วยรับตรวจ

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๑. เพื่อให้ทราบว่าเงินที่เบิกไปถ้าไม่ได้จ่ายไม่หมดให้ผู้เบิกและหน่วยงานนาส่งคืนหน่วยคลังภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้จัดทาใบยืมเพื่อควบคุมลาดับเลขที่ใบยืมของลูกหนี้
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้มีสมุดทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
๔. เพื่อให้ทราบว่าปฎิบัติการยืมเงินตามระเบียบฯ
๕. เพื่อให้ทราบว่าลูกหนี้ยืมเงินได้มีการส่งใช้เงินยืมครบตามจานวนที่ยืมหรือตามระยะเวลาที่ระเบียบกาหนด
๖. เพื่อให้ทราบว่าไม่มีลูกหนี้เงินยืมคงค้างในทะเบียนคุมมียอดเท่ากับยอดที่แสดงในงบการเงิน
๗. เพื่อให้ทราบว่าการยืมเงินที่คาบเกี่ยวไปถึงงบประมาณใหม่ได้มีการส่งใช้เงินยืมในการเดินทางไปราชการไม่
เกิน ๖๐ วัน และปฎิบัติราชการอื่นๆไม่เกิน ๑๕ วัน
เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณใหม่มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าจากปีปัจจุบันไปจ่าย
ในปีใหม่ได้มีการปฎิบัติถือว่าเป็นรายจ่ายของปีที่เบิกงบประมาณ
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. สอบทานการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระเบียบ
๒. สอบทานใบยืมและสมุดทะเบียนในงบการเงิน
๓. สอบทานยอดลูกหนี้เงินยืมในงบการเงิน
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖3
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น

-2สรุปผลการตรวจสอบได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
ลาดับที่
วิธีการตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน
กระดาษทาการ/
ผลการตรวจสอบการ
ตรวจสอบพบว่า
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ
๑.
๑. สอบทานมีการปฎิบัติตาม ๑. ทะเบียนคุมลูกหนี้ ๑. มีฏีกายืมเงินเบิกจ่าย
ทาตามระเบียบฯ
ระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน เงินยืมงบประมาณ ค่าเดินทางไปราชการ
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การ ๒. สัญญายืมเงิน
๒. มีบันทึกขออนุญาต
เก็บรักษาเงิน และการตรวจ ๓.ฎีกาเบิกเงิน
เดินทางและขอใช้รถยนต์
เงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ งบประมาณและ
ส่วนตัวคานวณตาม
ข้อ ๘๔ และข้อ ๘๖ หรือไม่ เอกสารประกอบฎีกา ระยะทาง
ที่เกี่ยวข้อง
๓. มีสัญญายืมเงินและ
วันที่ส่งใช้เงินยืม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบหนังสือ ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๕

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

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

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัตงิ านตรวจสอบ
งวดเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ 2 . การเบิกค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการหรือไม่
1.1 ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ : ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองนายกฯ ที่ปรึกษา
นายก ฯ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างของ อปท. และผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฎิบัติราชการ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเดนทางไปราชการ
2. เพื่อให้ทราบว่าผู้มีอานาจอนุมัติเดินทางไปราชการ หรือไม่
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับผูบ้ ริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น
2.2 ผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับรองนายกฯที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อปท.ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฎิบัติราชการ
2.3 ประธานสภาท้องถิ่น สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับรองมีงบประมาณเพียงพอ
2.4 กรณีกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภา
ท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ไม่ต้องขออนุมัติแต่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบด้วย
ขอบเขตการตรวจสอบ
๑. สอบทานการติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฎิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖3
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ต่อหน้า ..๒ ลาดับที่

-๒ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

๑.

-ตรวจสอบฎี ก าเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาไป
ราชการ ว่าเป็นการเดินทางไป
ราชการประเภทใด และมี
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ครบถ้วน หรือไม่
-ตรวจสอบแหล่งงบประมาณ
ว่ามีงบประมาณเพียงพอ และ
มี ก ารเบิ ก จ่ า ยถู ก หมวดและ
ประเภท หรือไม่
- ก า ร ค า น ว ณ เ บี้ ย เ ลี้ ย ง
เดิ น ทาง ค่ า ที่ พั ก ว่ า เป็ น
จานวนเท่าใดและเบิกจ่ายเกิน
อั ต ร า ที่ ร ะ เ บี ย บ ก า ห น ด
หรือไม่
- ตรวจสอบค่ า เช่ า ที่ พั ก ว่ า
เป็ นการเบิ ก ในลั กษณะเหมา
จ่ายหรือลั กษณะจ่ ายจริ ง ใน
กรณีเบิกจ่ายจริงต้อตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักและ
รายละเอีย ดการเข้าเช่าที่พัก
ว่าถูกต้องหรือไม่ และเป็นไป
ตามระเบียบกาหน
- ก ร ณี เ ดิ น ท า ง ท า ง โ ด ย
ยานพาหนะอื่นต้องตรวจสอบ
ว่าได้รับอนุ มัติจากผู้มีอานาจ
และมีการชี้แจงเหตุผ ลความ
จ าเ ป็ น ไว้ ใ นร ายง าน กา ร
เดินทางหรือหลั กฐานการขอ
เบิ ก เงิ น ค่ า พาหนะ หรื อ ไม่
หากไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี
อานาจให้เรีย กเงิน คืน ส่งคลั ง
ให้ครบถ้วน

1.ฎีกาการเบิก
จ่ายเงิน
2.ใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
เช่น หนังสือแจ้งให้
เข้าร่วมประชุม
สัมมนา หรือ
ฝึกอบรมและ
โครงการฝึกอบรม
(กรณีฝึกอบรม) ,
หนังสืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบการ
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ

1.มีฎีกาการเบิกจ่ายการ ถูกระเบียบตามระเบียบ
เดินทางไปราชการ
กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ประเภทใดแยกถูกต้อง
หนังสือสั่งการ
2. มีการคานวณเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ว่าเป็น
จานวนเท่าใดและการ
เบิกเกินอัตราที่ระเบียบ
กาหนด ไม่เกินระเบียบ
3.ตรวจการเช่าที่พัก
ส่วนมากจะเป็นลักษณะ
เหมาจ่ายหรือจ่ายจริง ใน
กรณีจ่ายจริงต้อง
ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
ค่าเช่าที่พัก เป็นไปตาม
ระเบียบ
4. ค่าพาหนะอื่นต้อง
ตรวจว่าต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจและมีการ
ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ไว้ในรายงานการเดินทาง
หรือหลักฐานการขอเบิก
เงินค่าพาหนะ หากไม่ได้
รับการอนุมัติผู้มีอานาจ
ต้องเรียกเงินคืนคลัง
อปท.ให้ครบถ้วน (อบต.
บ้านลานส่วนมากขอ
อนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว)

ต่อหน้า๓ ข้อคิดเห็น
-๓ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
-เห็นควรสอบทาน กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ฯที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท .8.8.2/ว6499 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการ
อนุมัติไปราชการตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 08082/ว1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

…………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. .........

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
............................................................................................................................. ...........................
................................................................................................................................................... ....

(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัตงิ านตรวจสอบ
งวดเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖3 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑ . โครงการกองทุน สปสช.
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบว่ามีแผนการเงินและแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านลาน หรือไม่
3. เพื่อตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ ตามประกาศข้อ 10 หรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบว่าคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านลานมีการเห็นชอบมติประชุมการ
อนุมัตแิ ผนการเงินและแผนโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทันภายใน ๙0 วัน หรือไม่
5. เพื่อตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่
หรือไม่
6. เพื่อตรวจสอบว่าแผนการเงินและแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านลาน ตั้งจ่ายถูกต้อง
กฎหมาย ระเบียบ กาหนดให้เบิกจ่ายได้ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านลาน ได้ ดาเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิน่ ดาเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ต่อหน้า ..๒ ลาดับที่

-๒ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบการ
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ

๑.

-ตรวจสอบว่ามีแผนการเงิน
และแผนโครงการกองทุ น
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ อบต.
บ้านลาน หรือไม่
-ตรวจสอบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
แผ นง าน โ ค รง ก าร ต า ม
ประกาศข้อ10 หรือไม่
-ตรวจสอบว่าคณะกรรมการ
กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
อบต.บ้านลานมีการเห็นชอบ
มติประชุมการอนุมัติแผนการ
เ งิ น แ ล ะ แ ผ น โ ค ร ง ก า ร
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563 ทันภายใน ๙0 วัน
หรือไม่
-ตรวจสอบว่าแผนการเงินและ
แ ผ น โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ อบต.
บ้ า น ล า น ตั้ ง จ่ า ย ถู ก ต้ อ ง
กฎหมาย ระเบียบ กาหนดให้
เบิ ก จ่ า ยได้ ใ ห้ ผู้ ต รวจสอบ
ดาเนิ น การ ครบ ๘ ด้ า น
หรือไม่

1.แผนการเงินและ
แผนโครงการรายรับ
รายจ่ายประจาปี
2563 ตามประกาศ
ข้อ 10
2.เห็นชอบตามมติ
การประชุม
คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ้าน
ลาน ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562

1.มีแผนการเงินและแผน
โครงการประจาปี2563
2.มีเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2563
3. มีประกาศใช้แผนการ
เงินและแผนโครงการเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน
2562
4. มีการอนุมัติแผนการ
เงินและแผนโครงการ
จากคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บ้านลาน
เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562

มีแผนการเงินและแผน
โครงการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.รายรับ-รายจ่าย
ประจาปี 2563
ถูกระเบียบ

๒
๓

๔

ต่อหน้า ๓ ความคิดเห็น
-๓ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
- เห็ น ควรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิ ดชอบได้ทาตามประกาศคณะกรรมการหลั กประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับ สนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริห ารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

…………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................

(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัตงิ านตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๑ . งบประมาณรายจ่ายประจาปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. เพื่อตรวจสอบว่างบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลได้จาแนกงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไปและประเภทรายจ่ายเฉพาะการโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น หรือไม่
3. เพื่อตรวจสอบว่าได้ตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายได้ครบทุกหมวด หรือไม่
4. เพื่อตรวจสอบว่าอานาจในการอนุมัติการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น หรือไม่
5. เพื่อตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายมี
เหลืออยู่และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้วในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้ โดยอาศัย
งบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปอีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
หรือไม่
6. เพื่อตรวจสอบว่างบประมาณรายจ่ายประจาปีมีการตั้งจ่ายไม่ถูกต้อง เช่นตั้งรายการจ่ายที่ไม่ใช่อานาจ
หน้าที่ หรือรายการจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มี กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั้งการ
กาหนดให้เบิกจ่ายได้ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
๒. สอบทานการติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฎิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒
วิธีการตรวจสอบ
โดยการสุ่มตรวจสอบจากเอกสารที่ปรากฏเท่านั้น
สรุปผลการตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ต่อหน้า ..๒ ลาดับที่
-๒ลาดับที่

วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

๑.

ต ร ว จ ก า ร ใ ช้ แ ผ น พั ฒ น า
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตรวจสอบงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ข อง อปท.
จ า แ น ก เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายทั่วไปและงบประมาณ
รายจ่ ายเฉพาะการโดยได้รั บ
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า
ท้องถิ่น
ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ
รายรั บ รายจ่ า ยให้ ค รบทุ ก
หมวด
ตรวจสอบงบประมาณการเบิก
จ่ ายเงิน งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี
ตรวจสอบรายละเอี ย ดและ
จ า น ว น เ งิ น ใ น ก า ร ตั้ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ที่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบอานาจในการอนุมัติ
ก า ร โ อ น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

1.ข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจาปี
2.เอกสารโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
3.ประกาศใช้
งบประมาณและ
ประกาศการอนุมัติ
หรือเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

๒

๓
๔
๕

๖

กระดาษทาการ/
ตรวจสอบพบว่า

ผลการตรวจสอบการ
ยืนยันสรุปผลตรวจสอบ
กับหน่วยรับตรวจ

1.มีเอกสารประกอบ
มีข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายจ่ายประจาปี 2563
2.มีเอกสารงบประมาณ ถูกระเบียบตามระเบียบ
รายจ่ายประจาปี 2563 กฎหมาย ข้อบังคับ และ
3. มีประกาศใช้
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2562
4. มีการอนุมัติข้อบัญญัติ
ปี 2563 จากสภา
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19
กันยายน 2563

ต่อหน้า๓ ความคิดเห็น
-๔ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
- เห็นควรปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ.2548 ข้อ25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ3 )พ.ศ.
2543 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 พ.ศ.2548 และอื่นๆว่าด้วย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
และหนังสือสั่งการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

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

รายงานผลหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการปฎิบัติงานตรวจสอบ
งวดเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
หน่วยรับตรวจ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่องที่ตรวจสอบ ๒. การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๙. เพื่อตรวจสอบว่า การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
คุณสมบัติและได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินข้างต้น หรือไม่
๑๐. เพื่ อ ตรวจสอบว่ า การจั ด ทางบการเงิ นประจ าปี ปิ ด บัญ ชี รายรับ รายจ่ ายและการรายงานผลได้ กั บ
หน่วยงานต่างๆทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด หรือไม่
๑๑. เพื่อตรวจสอบว่า อปท.มีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นเกินร้อย
ละ40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมิน หรือไม่
๑๒. เพื่อตรวจสอบว่าอปท.ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ทาการสารวจโดยสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการกาหนด หรือไม่
๑๓. เพื่อตรวจสอบว่าการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีการจ่ายจากเงินสะสม หรือไม่
๑๔. เพื่อตรวจสอบว่า อปท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
หรือไม่
๑๕. เพื่อตรวจสอบ ว่าอปท.มีคาสั่งให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ-จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
หรือไม่
๑๖. เพื่อตรวจสอบว่า หลักฐานการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรีพิเศษ มีการลงลายมือชื่อเพื่อรับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละคน หรือไม่
ขอบเขตการตรวจสอบ
1. สอบทานการติดตามการปฎิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฎิบัติงาน ตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ หรือไม่
ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างประจาเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒

ต่อหน้า ๒..สรุปผล

-๒สรุปผลการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจสอบตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้
วิธีการตรวจสอบ

เอกสาร/หลักฐาน

-ตรวจสอบการตรวจสอบการจัดทา
งบประจาปี ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และการรายงานผลให้กับหน่วยต่างๆ
ทราบตามระเบียบกระทรวงกาหนด
หรือไม่
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น เป็ น กรณีพิเศษ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี คุ ณ สมบั ติ แ ละได้
ดาเนิ นการตามขั้น ตอนและวิ ธีก าร
ประเมินข้างต้น หรือไม่
การจ่ ายเงิ น ประโยชน์ ตอบแทนอื่ น
เป็ น กรณี พิ เ ศษมี ก ารจ่ า ยจากเงิ น
สะสม หรือไม่
ว่า การจัดทางบการเงินประจาปี ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายและการรายงาน
ผลได้กับหน่วยงานต่างๆทราบตามที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด
หรือไม่
อปท.มีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบ
แทนอื่ น เกิ น ร้ อ ยละ40
ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับ
การประเมิน หรือไม่
อปท.ได้ทาการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รั บบริการที่ทาการสารวจโดย
สถาบั น การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา
ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด หรือไม่
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น เป็ น กรณีพิเศษ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี คุ ณ สมบั ติ แ ละได้
ดาเนิ น การตามขั้น ตอนและวิ ธีก าร

๑.ฎีกาการเบิก
จ่ายเงินและเอกสาร
การเบิกจ่าย
๒.ลายมือชื่อ
พนักงานที่ได้รับประ
โยขน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ

ที่

๑.

๒

๓

๔

๕

๖

กระดาษทาการ/ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ
พบว่า
การยืนยันสรุปผล
ตรวจสอบกับ
หน่วยรับตรวจ
การเบิกจ่ายมีการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ อปท.ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการประเมิน

ทาตามระเบียบ

ประเมินข้างต้น หรือไม่
-๓ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/
-เห็นควรปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็น
เงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๒
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
......................................................................................................................................... .............................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายสมชาย สันทิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................

(ลงชื่อ)
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

