บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน..................................................
ที่ นม.82501/......................................................วันที่........11 กุมภาพันธ์ 2563......................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงวด
เดือน มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและข้อ
๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
(๓) จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี
รายละเอียดผลการตรวจสอบภายในที่ตรวจพบตามวิธีสุ่มตรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบลดังต่อไปนี้
/ผลการตรวจสอบ..
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ผลการตรวจสอบโครงการสระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 22
การตรวจสอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 22 เป็นโครงการกีฬาประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เงินรางวัล ฎ. 160/2563 จานวน 52,100 บาท มีการเบิกจ่ายเงินรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 22 ได้จัดทา
งบประมาณโครงการ จานวน 199,950 บาท คิดเป็นเงินรางวัล ร้อยละ 26.06 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (ซ)
2. ค่าตอบแทนกรรมการ ฎ. 160/2563
จานวน 80,000 บาท มีการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน บุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน
ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ ใ นอั ต ราคนละไม่ เ กิ น 800 บาทต่ อ วั น จ านวน 8 0,0 0 0 บาท ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (จ)
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฎ. 160/2563 จานวน 26,400 บาท มีการเบิก
จ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราคนละไม่เกิน ๕๐ บาทต่อวัน เบิกจ่ายวันละ 30 บาทต่อคน
จานวน 26,400 บาท ในโครงการไม่ได้แจ้งจานวน คน อัตราการเบิกจ่ายคนละกี่บาทจานวนกี่คน
โครงการต้องระบุจานวนคน อัตราการเบิกจ่ายคนละกี่บาทต่อวัน
4. ถ้วยรางวัล,เหรียญ ฎ. 98/2563 จานวน 10,950 บาท มีการจัดซื้อถ้วย
รางวัลมีจานวน 24 ถ้วย ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้
เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ 8 (ช)
5. ค่าอุปกรณ์สนาม ฎ. 165/2563 จานวน 4,940.65 บาท ข้อ 3 (ง) ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่
6. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฎ. 140/2563 จานวน 10,000 บาท (3) (ข) ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงานในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง เต็นท์ เวที
7. ค่าเอกสาร ฎ. 53/2563 จานวน 2,970 บาท เป็นค่าเข้าเล่ม สูจิบัตร โครงการ
แข่งขันกีฬาสระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจาปีงบประมาณ 2563
8. ป้าย ฎ 202/2562 จานวน 8,500 บาท มีการเบิกจ่ายค่าป้ายโครงการแข่งขัน
กีฬาสระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 22 ป้ายเชิญชวนกีฬา ป้ายถือเดินขบวน ป้ายชื่อหมู่บ้าน รวมเป็นเงิน 8,500
บาท การเบิกค่าป้ายให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา (ฉ) ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันให้เบิกได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (ฉ)
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หน่วยตรวจได้ดาเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงาน
ผลการตรวจสอบและให้คาปรึกษาแจ้งให้หน่วยรับตรวจแก้ไข เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

อรุณี มนัสสา
(นางอรุณี มนัสสา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

ผู้ตรวจสอบ

- ความเห็นปลัด อบต.
............................................................................................................................. ..............................
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
- ความเห็นนายก อบต.
............................................................................................................................. ..............................
(ลงชื่อ

ชนดิลก นินทราช
(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน..................................................
ที่ นม.82501/......................................................วันที่........11 กุมภาพันธ์ 2563......................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงวด
เดือน มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิ บัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและข้อ
๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
(๓) จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี
รายละเอียดผลการตรวจสอบภายในที่ตรวจพบตามวิธีสุ่มตรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยว
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กับการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดังต่อไปนี้
ผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทาข้อบัญญัติประจาปี
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วย
ต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยต่าง
ๆ มาพิจารณาประกอบ โดยนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระ
ตะเคียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียนเห็นชอบก่อน แล้วจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 4,26 และ
27 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน แล้วจัดทาร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดาเนินงาน แล้วปิดประกาศภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ องค์การบริหารตาบลสระตะเคียนจัดทาแผนดาเนินงานเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
2562 แผนดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนแสดงถึงรายละเอียด แผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนประจาปี
งบประมาณ โดยแผนการดาเนินงานดังกล่าวจะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา และ
งบประมาณ ที่ดาเนินการตั้งงบประมาณ รายจ่ายโครงการต้องจัดทารายละเอียดของโครงการ รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาได้จัดทาเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 มีการตั้งงบประมาณเป็นแผนงาน หรืองาน สาหรับงบประมาณการด้านรายรับ
และรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน และแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน ภารกิจแต่ละ
ด้านมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่
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ละแผนงาน เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตาบลได้
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 จานวน 62,000,000 บาท งบประมาณรายรับประจาปี
2563 จานวน 62,000,000 บาท ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562
และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ด้านการเงินและบัญชี
1.
จากการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทเงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร มียอดเงินฝากตามบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-5-24900-5 มียอด 5,767,189.55 มี
ยอดเงินฝากตามบัญชีของ อบต.ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-5-24900-5 มียอด 5,687,111.55 ซึ่ง
ยอดเงินฝากไม่ตรงกัน มีผลต่างจานวน 80,078.- บาท
2.
จากการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทเงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร มียอดเงินฝากตามบัญชีธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-091-2-39743-1 มียอด 9,832,785.89
มียอดเงินฝากตามบัญชีของ อบต.ธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-091-2-39743-1 มียอด 5,687,111.55
ซึ่งยอดเงินฝากไม่ตรงกัน มีผลต่างจานวน 1,317,149.75 บาท กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้จัดทางบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน สินทรั พย์หมุนเวียน ประเภทเงินสด
และเงิ น ฝากธนาคาร มี ย อดเงิ น ฝากตามบั ญ ชี ธ นาคารกรุ ง ไทย เลขที่ 982 -5-24900-5 มี ย อด
5,767,189.55 มีย อดเงิน ฝากตามบัญ ชีของ อบต.ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982 -5-24900-5 มียอด
5,687,111.55 ซึ่งยอดเงินฝากไม่ตรงกัน มีผลต่างจานวน 80,078.- บาท และประเภทเงินสดและเงิน
ฝากธนาคาร มียอดเงินฝากตามบัญชีธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-091-2-39743-1 มียอด 9,832,785.89
มียอดเงินฝากตามบัญชีของ อบต.ธนาคาร ธกส. เลขที่ 01-091-2-39743-1 มียอด 5,687,111.55
ซึ่งยอดเงินฝากไม่ตรงกัน มีผลต่างจานวน 1,317,149.75 บาท กองคลัง งานการเงินและบัญชี ควรติดตาม
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงินมารับให้ครบและเช็คหมดอายุแล้วไม่มาติดต่อขอรับเช็ค ให้จัดทาหนังสือติดตามการรับเช็ค
ต่อไป
ผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
1.จากการตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของคณะกรรมการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน
2562 มีจานวน 1,636,485.- บาท จากงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2562 จากการ
ตรวจสอบพบว่า ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีอยู่จริงจากทะเบียนคุมลูกหนี้จานวน 1,636,485.บาท มียอดลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนตัดบัญชีผิดกลุ่ม จานวน 6,000.- บาท
2.จากการตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสระตะเคียน ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า มียอดลูกหนี้
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรที่ได้ทาสัญญากู้ยืมเงินแล้วมีหนี้คงเหลือ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรจัดซื้อปุ๋ยบ้านโคกไม้ตาย ม.4
หนี้คงเหลือ 18,000.- บาท
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2. กลุ่มถักกระเป๋าไหมร่มบ้านหนองใหญ่ ม.12
หนี้คงเหลือ 80,000.- บาท
3. กลุ่มผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดบ้านโคกสูง ม.3 หนี้คงเหลือ
46,000.- บาท
4. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองไข่น้า ม.5
หนี้คงเหลือ
20,000.- บาท
5. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านบุงิ้ว ม.7
หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
6. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านบุงิ้ว ม.7 หนี้คงเหลือ 40,000.- บาท
7. กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองไข่น้า(นางสังข์เวียน คาสะอาด ปธ.) หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
8. กลุ่มเย็บผ้าปิดจมูกบ้านโคกวัวนอน ม.6
หนี้คงเหลือ
60,000.- บาท
9. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองใหญ่ ม.12
หนี้คงเหลือ
40,000.- บาท
10. กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านใหม่ ม.8
หนี้คงเหลือ
46,910.- บาท
11. กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านใหม่ ม.8 (กลุ่ม2)
หนี้คงเหลือ
34,000.- บาท
12. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโคกไม้ตาย ม.4
หนี้คงเหลือ
18,250.- บาท
13. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโคกสูง ม.3
หนี้คงเหลือ
56,000.- บาท
14. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสันติพัฒนา ม.13
หนี้คงเหลือ
55,000.- บาท
15. กลุ่มเลี้ยงหมู
หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
16. กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านหนองไข่น้า ม.5
หนี้คงเหลือ
40,000.- บาท
17. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
หนี้คงเหลือ
97,625.- บาท
18. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านสันติสุข ม.10
หนี้คงเหลือ
65,700.- บาท
19. กลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพ ม.11
หนี้คงเหลือ
28,000.- บาท
20. กลุ่มสาธิตการตลาดบ้านใหม่ ม.8
หนี้คงเหลือ
91,000.- บาท
21. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้านนางนงนุช นิยมญาติประธาน
หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
22. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสระตะเคียนนางสังวาลย์ ล่ามกระโทก หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
23. กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ ม.5 นางสัมพันธ์ สีสังข์
หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
24. ลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ม.2 นางหวาน ใหญ่กระโทกก
หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
25. เลี้ยงสุกร หมู่ที่ 1 บ้านสระตะเคียน(ปธ.นางแถว กิ่งโพธิ์) หนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรที่ขอยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ค้างชาระหนี้ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรจัดซื้อปุ๋ยบ้านโคกไม้ตาย ม.4 หนี้คงเหลือ 18,000.- บาท
2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านสันติสุข ม.10
หนี้คงเหลือ
65,700.- บาท
3. กลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพ ม.11
หนี้คงเหลือ
28,000.-บาท
4. กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านหนองใหญ่ ม.12
หนี้คงเหลือ
40,000.-บาท
5. กลุ่มผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดบ้านโคกสูง ม.3 หนี้คงเหลือ
46,000.-บาท
6. กลุ่มสาธิตการตลาดบ้านใหม่ ม.8
หนี้คงเหลือ
91,000.-บาท
7. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโคกสูง ม.3
หนี้คงเหลือ
56,000.-บาท
8. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านสันติพัฒนา ม.13
หนี้คงเหลือ
55,000.-บาท
9. กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านโคกไม้ตาย ม.4
หนี้คงเหลือ
18,250.-บาท
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10. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
หนี้คงเหลือ
97,625.-บาท
11. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านหนองไข่น้า ม.5
หนี้คงเหลือ
20,000.- บาท
12. กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านใหม่ ม.8
หนี้คงเหลือ
46,910.-บาท
13. กลุ่มถักกระเป๋าไหมร่มบ้านหนองใหญ่ ม.12 หนี้คงเหลือ
80,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น 662,485.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม กากับ ดูแล
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรที่ขอยืมเงินทุน ตลอดจน ติดตาม เร่งรัดการนาเงินส่งคืน หากลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
เกษตรผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมด เห็นควรให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนตาม
โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตาบลเร่งรัดติดตามทวงถามการชาระหนี้ให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรที่ขอยืม
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ชาระหนี้โดยเร็ว ในระหว่างที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดไม่ชาระหนี้หรือชาระ
ไม่ครบถ้วน ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป หากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรไม่ยินยอม
ชาระหนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตาบลดาเนินตามกฎหมายกับกลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรที่ผิดสัญญาในการชาระหนี้ อย่าให้คดีขาดอายุความ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ตามข้อ 24 ต่อไป
ผลการตรวจสอบตรวจสอบพัสดุทรัพย์สินและการจาหน่ายทรัพย์สิน
1. การตรวจสอบพัสดุประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
พบว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้
งานปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ และมีพัสดุสูญหายไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่
สามารถชดใช้ตามหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดทางแพ่ง หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรจาหน่าย
2. มีการให้ยืมพัสดุ หรือนาพัสดุไปใช้ในส่วนราชการหรือการให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเดียวกันการส่งคืนจะต้องนามาส่งให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก
เกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซม ให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและสภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาในขณะยืมไป
3. การเก็บรักษาพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิด
และแสดงรายการ โดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชี
4 การตรวจสอบพัสดุ อบต.สระตะเคียน ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินประจาปี 2562 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดนั้น ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน ที่ 605/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี และยังไม่ได้ส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จานวน
1 ชุด เนื่องจากคณะกรรมการยังไม่ส่งรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจาปี 2562
ข้อเสนอแนะ
1. การตรวจสอบพัสดุประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน พบว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้
งานปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ เห็นควรให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวตนตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุ
ใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนภายใน 30 วัน นับแต่
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วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบตามพัสดุนั้น และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 การ
ตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินประจาปีควรรายงานภายใน 30 วันหลังตรวจทรัพย์สินเสร็จ
2. กรณีมีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง เว้นแต่กรณีเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจาก
การใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่าย
ต่อไปได้ ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 214
3. มีการให้ยืมพัสดุหรือนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ทางราชการจะกระทา
มิได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 207
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมจะต้องไม่ทาหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกาหนด
วันส่งคืน การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม การให้
บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบ
พัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 208
ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน
ตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 209 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่
ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 211
ผลการตรวจสอบการกันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
1. องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้ดาเนินการ ข้อ 39
การขอเบิกเงินจาก
หน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 ให้เบิกได้
แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ต่อผู้มีอานาจตามระเบียบแล้ว (2) เป็นงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจาก ผู้บริห ารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป (3) มีรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
สิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว ”ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. ฎีกากันเงินรายจ่าย เลขที่ 1132/2562 คลังรับ 30 กันยายน 2562 จานวนเงิน
1,072,463.82 บาท บั น ทึกขออนุ มัติกันเงินมียอด 1,026,872.56 บาท ผลการตรวจฎีกากันเงิน
รายจ่าย มียอดสูงกว่าบันทึกกันเงิน จานวน 45,591.26 บาท และฎีกากันเงินรายจ่าย เลขที่ 1132/2562
คลังรับ 30 กันยายน 2562 จานวนเงิน 2,526,000.-บาท
ข้อเสนอแนะ จากผลการตรวจสอบฎีกากันเงินรายจ่าย เลขที่ 1132/2562 คลังรับ 30
กันยายน 2562 จานวนเงิน 1,072,463.82 บาท บันทึกขออนุมัติกันเงินมียอด 1,026,872.56 บาท
ผลการตรวจฎีกากัน เงิน รายจ่าย มีย อดสู งกว่าบันทึกกันเงิน จานวน 45,591.26 บาท และฎีกากันเงิน
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รายจ่าย เลขที่ 1132/2562 คลังรับ 30 กันยายน 2562 จานวนเงิน 2,526,000.-บาท หาสาเหตุ
รายการที่ทาให้เกิดผลต่างของฎีกากันเงินรายจ่าย เลขที่ 1132/2562 ยอดกันที่ถูกต้องต่อไป
หน่วยตรวจได้ดาเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงาน
ผลการตรวจสอบและให้คาปรึกษาแจ้งให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
จึงเห็นควรให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน กาชับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการกาชับเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะต่อไป

(ลงชื่อ)

อรุณี มนัสสา
(นางอรุณี มนัสสา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

ผู้ตรวจสอบ

- ความเห็นปลัด อบต.
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
- ความเห็นนายก อบต.
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ

ชนดิลก นินทราช
(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

