บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน..................................................
ที่ นม.82501/.............................................วันที.่ .......2 กันยายน 2562.........................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงวด
เดือน สิงหาคม ถึงเดือน กันยายน 2562 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ
วิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน 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 รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดังต่อไปนี้
/ผลการตรวจสอบ..
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ผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบด้านงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ต่าง ๆ ได้แก่ การโอนงบประมาณงบกลาง งบดาเนินงาน หมวดเงินเดือน หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวด
เงินอุดหนุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากตั้งงบประมาณไม่พอจ่ายทาให้มีการโอนในหมวดค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กองคลัง และมีการโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน ซึ่งตั้งตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ เป็นรายการใหม่ซึ่งข้อบัญญัติไม่ได้ตั้งไว้ สานักงานปลัด หมวดค่าวัสดุการเกษตร กอง
ส่งเสริมการเกษตร
การโอนได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 การเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่าง เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่ายๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
และการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
การโอนงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนได้มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่มีการโอนงบประมาณบ่อยควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอใน
ปีงบประมาณถัดไป การเบิกจ่ายค่าวัสดุการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตรมีงบประมาณรายจ่ายไม่พอจ่าย
ควรตรวจสอบงบประมาณก่อนเบิกจ่ายก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากงบประมาณไม่เพียงพอให้ดาเนินการ
การโอนได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ
เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่าย ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารก่อน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ผลการตรวจสอบกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายบุญรอด สุทธิ
ทาความสะอาด ศพด.สันติสุข ศพด.หนองใหญ่ และจ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายบุญเกิด
หาหอม ทาความสะอาด ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่ ศพด.โคกสูง-บุงวิ้ ศพด.โคกไม้งาม-โคกวัวนอน ได้จัดทา
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ระบุผู้รับจ้าง ไม่ควรกาหนดผู้รับจ้าง
ไว้ในร่างขอบเขต
ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายบุญรอด สุทธิ ทาความสะอาด ศพด.
สันติสุข ศพด.หนองใหญ่ และจ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายบุญเกิด หาหอม ทาความ
สะอาด ศพด.สระตะเคียน-บ้านใหม่ ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว ศพด.โคกไม้งาม-โคกวัวนอน ได้จัดทาร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างระบุผู้รับจ้าง ตามข้อ 21 ไม่ควรกาหนดผู้รับจ้างไว้ใน
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ร่างขอบเขตในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
รัฐ ตามข้อ 22 เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุให้
เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อ
หรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึง
ราคาต่อหน่วย ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (จ)
2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฎีกา 919/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
หมวดค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม เป็นค่าจ้างซ่อมบารุงครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณและกล้องวงจรปิด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เป็น
การจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) เปลี่ยนกล้อง CCTV ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 4 ตัว สาย
กล้องวงจรปิดแบบมีไฟเลี้ยง 80 เมตร อแดปเตอร์กล้องวงจรปิด ขนาด 12 โวลล์ 20 แอมป์ 1 ตัว
อแดปเตอร์สาหรับเครื่องบันทึก ขนาด 12 โวลล์ 5 แอมป์ 1 ตัว แต่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม เป็นค่าจ้างซ่อมบารุงครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณและ
กล้องวงจรปิด รายการซ่อมเป็นการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ใหม่ ไม่เบิกจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
เนื่องจากกล้องวงจรปิด (CCTV) อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ข้อเสนอแนะ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
เป็นค่าจ้างซ่อมบารุงครุภัณฑ์กล่องรับสัญญาณและกล้องวงจรปิด รายการซ่อมเป็นการจัดซื้อกล้องวงจรปิด
(CCTV) ใหม่ เนื่องจากกล้องวงจรปิด (CCTV) มีมาตรฐานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ในกรณีที่หน่วยงาน
ใดมีเหตุผลความจาเป็นที่จะจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ไม่ใช่ชนิดเครือข่าย เช่น ในกรณีหน่วยงานมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือเพื่อทดแทน เฉพาะบางจุดที่ชารุดใช้
งานไม่ได้ หรือใช้ในบริเวณพื้นที่ปิดเฉพาะที่ไม่ใช่บริเวณพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิด
การบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องมีระบบที่พร้อมให้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดดังกล่าว
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ ควรจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทครุภัณฑ์กล้อง
วงจรปิด (CCTV) กรณีต้องซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
ผลการตรวจสอบ
กองคลัง งานพัสดุ ได้จัดซื้อจัดจ้างการทาสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม (นม) ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2561
ผลตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอาหารเสริม (นม) โรงเรียน งานพัสดุได้จัดซื้อจัดจ้าง
ทาเป็นใบสั่งซื้อกับสหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ไม่ได้จัดทาเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจัดทาสัญญาซื้อขาย
เป็นหนังสือโดยมีข้อความอันเป็นสาระสาคัญระบุให้นาประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฉบับนี้
ส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
กองคลัง
งานพัสดุควรจัดทาเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือจัดทาสัญญาซื้อขายเป็น
หนังสือโดยมีข้อความอันเป็นสาระสาคัญระบุให้นาประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
เรื่อง

[พิมพ์ที่นี่]
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนในสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนระบุประเภทของ
ผลิตภัณฑ์นมเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ หรือ นท ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง หรือ นม ยู.เอช.ที ชนิดซอง พร้อมทั้งจานวน
และราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์นมที่จัดซื้อไว้อย่างชัดเจน
โดยทาจัดทาเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ แบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์ และหรือ นม ยู.เอช.ที ) เป็นระยะเวลา 100 วัน และ
ช่วงก่อนปิดภาคเรียน (เฉพาะนม ยู.เอช.ที) เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยจัดทาปฏิทินการส่งมอบนมและการ
ดื่มนมของเด็กนักเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หน่วยตรวจได้ดาเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงาน
ผลการตรวจสอบและให้คาปรึกษาแจ้งให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
จึงเห็นควรให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน กาชับเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป

(ลงชื่อ). อรุณี มนัสสา
ผู้ตรวจสอบ
(นางอรุณี มนัสสา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
- ความเห็นปลัด อบต.
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
- ความเห็นนายก อบต.
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ชนดิลก นินทราช
(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน

[พิมพ์ที่นี่]

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน..................................................
ที่ นม.82501/.............................................วันที.่ .......10 มิถุนายน 2562.........................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงวด
เดือน เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หน่วย ดังนี้
ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
(๒) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและข้อ
๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่
(๒) ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
(๓) จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี
รายละเอียดผลการตรวจสอบภายในที่ตรวจพบตามวิธีสุ่มตรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยว

[พิมพ์ที่นี่]
กับการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดังต่อไป
ผลการตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ตามคาสั่งแต่งตั้งดังนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
4. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
9. มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรปรับปรุงคาสั่งดังต่อไปนี้
1. คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๔
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ สถานศึกษา เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ (๑) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน ไม่เกินห้าแสนบาท (๒) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงิน
รายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
3.คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขตาม ข้อ
๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
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การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และให้มีหน้าที่ตาม ข้อ ๑๗
การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่
การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม เลขที่ฎีกา เสนอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ ผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕
แล้วแต่กรณี
4. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขตาม ข้อ
๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน เป็นผู้มีอานาจลงนาม สั่งจ่ายเงินนั้น ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้
ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการแทน โดย
คานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นสาคัญ และในกรณีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย เงินฝากธนาคาร รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนด ตามข้อ 19
5. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขตาม ข้อ ๑๖ การรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขตาม ข้อ ๑๖
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขตาม ข้อ ๑๖ การรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข
ตามข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเห็นควรปรับปรุงคาสั่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุขให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป
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ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจสอบฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภท
อาหารสด) เพื่อจัดทาอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภทอาหารสด) เพื่อจัดทา
อาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทาเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๘
ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเว้นแต่หน่วยงานรัฐที่กาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ผลการตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ตามคาสั่งแต่งตั้งดังนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง - บุงิ้ว
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
4. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้วตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
9. มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรปรับปรุงคาสั่งดังต่อไปนี้
5
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1. คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๔
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ สถานศึกษา เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ (๑) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน ไม่เกินห้าแสนบาท (๒) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงิน
รายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
3.คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว ข้อ
๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และให้มีหน้าที่ตาม ข้อ ๑๗
การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่
การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม เลขที่ฎีกา เสนอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ ผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕
แล้วแต่กรณี
4.คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้วตามข้อ
๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน เป็นผู้มีอานาจลงนาม สั่งจ่ายเงินนั้น ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้
ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการแทน โดย
คานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นสาคัญ และในกรณีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย เงินฝากธนาคาร รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนด ตามข้อ 19
5. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้วตาม ข้อ ๑๖ การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว ตาม ข้อ
๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[พิมพ์ที่นี่]
6
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้วตาม ข้อ ๑๖ การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว
ตาม ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเห็นควรปรับปรุงคาสั่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้วให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒
ต่อไป
ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจสอบฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภท
อาหารสด) เพื่อจัดทาอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภทอาหารสด) เพื่อจัดทา
อาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๘
ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเว้นแต่หน่วยงานรัฐที่กาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ผลการตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ตามคาสั่งแต่งตั้งดังนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
4. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
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8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
9. มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรปรับปรุงคาสั่งดังต่อไปนี้
1.คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๔ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ สถานศึกษา เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ (๑) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน ไม่เกินห้าแสนบาท (๒) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงิน
รายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
3. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ข้อ
๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และให้มีหน้าที่ตาม ข้อ ๑๗
การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่
การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม เลขที่ฎีกา เสนอให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ ผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕
แล้วแต่กรณี
4. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ตาม
ข้อ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง หัวหน้าสถานศึกษา
และข้าราชการครู หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน เป็นผู้มีอานาจลงนาม สั่งจ่ายเงินนั้น ในกรณีสถานศึกษา
ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นอื่นดาเนินการแทน โดย
คานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นสาคัญ และในกรณีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย เงินฝากธนาคาร รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนด ตามข้อ 19
5. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่
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6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ตาม ข้อ ๑๖ การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ตามข้อ 16
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่ ตาม ข้อ ๑๖ การรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กหนองใหญ่
ตามข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเห็นควรปรับปรุงคาสั่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจสอบฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภท
อาหารสด) เพื่อจัดทาอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภทอาหารสด) เพื่อจัดทา
อาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทาเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๘
ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเว้นแต่หน่วยงานรัฐที่กาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ผลการตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และ วิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ตามคาสั่งแต่งตั้งดังนี้
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1. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้าน
ใหม่
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
4. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
8.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียนบ้านใหม่
9. มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรปรับปรุงคาสั่งดังต่อไปนี้
1.คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๔ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ สถานศึกษา เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ (๑) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน ไม่เกินห้าแสนบาท (๒) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงิน
รายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
3. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน บ้านใหม่ ตามข้อ ๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และให้มี
หน้าที่ตาม ข้อ ๑๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้
มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม เลขที่ฎีกา
เสนอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ ผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ
๑๔ และข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
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4. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
ตาม ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง หัวหน้า
สถานศึกษาและข้าราชการครู หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน เป็นผู้มีอานาจลงนาม สั่งจ่ายเงินนั้น ในกรณี
สถานศึกษาไม่มีผู้ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นอื่น
ดาเนินการแทน โดยคานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นสาคัญ และใน
กรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย เงินฝากธนาคาร รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนด ตามข้อ 19
5. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่ตาม ข้อ ๑๖
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่ตาม
ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กตะเคียน-บ้านใหม่ ตาม ข้อ ๑๖
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียนบ้านใหม่ตาม ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเห็นควรปรับปรุงคาสั่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียน-บ้านใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒
ต่อไป
ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจสอบฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภท
อาหารสด) เพื่อจัดทาอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
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ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภทอาหารสด) เพื่อจัดทา
อาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทาเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๘
ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเว้นแต่หน่วยงานรัฐที่กาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ผลการตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ตามคาสั่งแต่งตั้งดังนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม –
โคกวัวนอน
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคก
วัวนอน
3. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม– โคก
วัวนอน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคก
วัวนอน
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน
8. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม โคกวัวนอน
9. มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
ข้อเสนอแนะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรปรับปรุงคาสั่งดังต่อไปนี้
1. คาสั่งมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๔
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ สถานศึกษา เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอานาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ (๑) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณที่มีวงเงิน ไม่เกินห้าแสนบาท (๒) การดาเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณเฉพาะที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข
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ปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงิน
รายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
2. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม – โคกวัวนอน
3. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม –
โคกวัวนอน ตามข้อ ๒๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมอบหมายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และให้มี
หน้าที่ตาม ข้อ ๑๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้
มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดทาฎีกาเบิกเงิน กาหนดและควบคุม เลขที่ฎีกา
เสนอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ ผู้มีอานาจอนุมัติตามข้อ
๑๔ และข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี
4. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม–โคก
วัวนอน ตาม ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง หัวหน้า
สถานศึกษาและข้าราชการครู หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน เป็นผู้มีอานาจลงนาม สั่งจ่ายเงินนั้น ในกรณี
สถานศึกษาไม่มีผู้ดารงตาแหน่งครู ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นอื่น
ดาเนินการแทน โดยคานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นสาคัญ และใน
กรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจลงนามสั่งจ่าย เงินฝากธนาคาร รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนด ตามข้อ 19
5. คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม–โคก
วัวนอน
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม–โคกวัวนอนตาม
ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ สถานศึกษาให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม–โคกวัว
นอนตาม ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-นาสั่งเงินศูนย์พัฒนาเด็กโคกไม้งาม–โคกวัวนอน ตามข้อ ๑๖
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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9. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมการจัดทาใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งามโคกวัวนอนตาม ข้อ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเห็นควรปรับปรุงคาสั่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม–โคกวัวนอน
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
ผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจสอบฎีกาการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภท
อาหารสด) เพื่อจัดทาอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ไม่ได้แต่งตั้งผู้
ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อจัดจ้างจากตัวอย่างการสุ่มตรวจ มีการจัดซื้อวัสดุ (ประเภทอาหารสด) เพื่อจัดทา
อาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการอาหารกลางวัน ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการ
จัดทาเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๘
ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทาพัสดุเอง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเองนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเว้นแต่หน่วยงานรัฐที่กาหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
หน่วยตรวจได้ดาเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงาน
ผลการตรวจสอบและให้คาปรึกษาแจ้งให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อ บกพร่องตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นควรให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน กาชับ
เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ). อรุณี มนัสสา

ผู้ตรวจสอบ
(นางอรุณี มนัสสา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

- ความเห็นปลัด อบต.
............................................................................................................................. ..............................
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(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/.............................................วันที.่ .......7 กุมภาพันธ์ 2562.........................................
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงวด
เดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือน 31 มกราคม 2562 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หน่วย ดังนี้
ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง
(๓) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ
(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
และข้อ 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 ตรวจสอบการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดังต่อไปนี้
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๑. ด้านงบประมาณ
ผลการตรวจสอบ
การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาได้จัดทาเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
และ3) พ.ศ.2543 มีการตั้งงบประมาณเป็นแผนงาน หรืองาน สาหรับงบประมาณการด้านรายรับและ
รายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจานวนเงิน และแสดงแผนดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน ภารกิจแต่ละด้านมี
หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กาหนดไว้ในแต่ละ
แผนงาน เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจาปีแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตาบลได้
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2562 จานวน 58,500,000 บาท งบประมาณรายรับประจาปี
2562 จานวน 58,500,000 บาท ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2561 ได้ตั้งงบประมาณงบกลาง 16,570,158 บาท งบบุคลากร จานวน 17,303,270 บาท งบ
ดาเนินงาน จานวน 13,100,972 บาท งบลงทุน 7,380,600 บาท งบรายจ่ายอื่น 25,000 งบเงิน
อุดหนุน 4,120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 58,500,000.-บาท
ผลการตรวจสอบ
ด้านการเงินและบัญชี
1.หน่วยรับตรวจได้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี บัญชีเงินฝากมียอดไม่
ถูกต้องตามบัญชีแยกประเภท ไม่ตรงกับยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้
- เงินฝากธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 010912397431 ยอดเงินตามบัญชี
6,241,122.76 ยอดตามธนาคาร 6,954,391.21 มีผลต่าง 713,268.45 บาทเจ้าหน้าที่จัดทางบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารกรณีที่เงินฝากธนาคารตามยอด Statement
- เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจา เลขที่ 300015314093
ยอดเงินตาม
บัญชี 22,799,756.70 ยอดตามธนาคาร 22,857,211.96 มีผลต่าง 57,455.26 บาทเจ้าหน้าที่
จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรณีที่เงินฝากธนาคารตามยอด Statement
- สิ้นปีงบประมาณให้นางบแสดงฐานะการเงินและข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทารายงานการเงินตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. ยังไม่ปิดบัญชีเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ
93 และข้อ 101/1 เห็นควรปิดบัญชีเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ข้อ 93 และข้อ 101/1 ต่อไป
2. สิ้นปีงบประมาณตรวจสอบยอดรายรับดอกเบี้ยเงินฝากก่อนปิดบัญชี เพื่อบันทึกรายรับ
ภายในปีงบประมาณนั้น
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ผลการตรวจสอบ
1. จากการตรวจสอบฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของสานักงานปลัด กองคลัง กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้จัดทาแบบแสดงเจตนานงของเจ้าหน้าที่ ในการนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานตามหนังสือที่
มท. 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556
การเดินทางไปราชการต้องมีหนังสือเข้ารับการ
อบรม คาสั่งเดินทาง และจัดทาแบบแสดงเจตนานงของเจ้าหน้าที่ ในการนาความรู้ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว4952 ลงวันที่
19 ธันวาคม 2556
2. มีบางฎีกาในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้คิดเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้องโดยไม่ได้
นับเวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง
และส่วนที่ไม่ถึงนั้น นับได้เกินสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงแต่เกินหกชั่วโมง
ขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนเบิกจ่าย กรณีเดินทางไปราชการต้องมีหนังสือเข้ารับ
การอบรม คาสั่งเดินทางไปราชการ กรณีหน่วยงานอื่นจัดให้ทาแบบแสดงเจตนานงของเจ้าหน้าที่ ในการนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับจากการรับการอบรมไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานตามหนังสือที่
มท. 0808.2/ว4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 และการนับเบี้ยเลี้ยงเดินทางเวลาเดินทางไปราชการใน
กรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้น นับได้เกิน
สิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงแต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
ผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 21 เป็นโครงการกีฬาประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เงินรางวัล ฎ 270/2562 จานวน 52,000 บาท มีการเบิกจ่ายเงินรางวัลเพื่อมอบ
ให้ผู้ชนะการแข่งขัน เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 21 ได้จัดทา
งบประมาณโครงการ จานวน 199,784 บาท คิดเป็นเงินรางวัล ร้อยละ 26.08
2. ค่าตอบแทนกรรมการ ฎ 270/2562 จานวน 71,100 บาท มีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน บุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินให้
เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน จานวน 71,100 บาท
3. ถ้วยรางวัล,เหรียญ ฎ 202/2562 จานวน 10,950 บาท มีการจัดซื้อถ้วยรางวัล
มีจานวน 24 ถ้วย ใบเสร็จค่าถ้วยรางวัลไม่ครบ 1 รายการ ยอดรวม 10,550 บาท
4. ค่าอุปกรณ์สนาม ฎ 217/2562 จานวน 12,214.50 บาท
5. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฎ 272/2562 จานวน 7,000 บาท ไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้าง
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6. ค่าเอกสาร ฎ 244/2562 จานวน 990 บาท เป็นค่าเข้าเล่ม สูจิบัตร ค่าถ่าย
เอกสารแต่งตั้งกรรมการ
7. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฎ 270/2562
จานวน 34,800 บาท ในโครงการ
ไม่ได้แจ้งจานวน คน อัตราการเบิกจ่ายคนละกี่บาทจานวนกี่คน โครงการต้องระบุจานวนคน อัตราการ
เบิกจ่ายคนละกี่บาทต่อวัน
8. ป้าย ฎ 202/2562 จานวน 10,620 บาท มีการเบิกจ่ายค่าป้ายโครงการ ป้ายเชิญ
ชวนกีฬา ป้ายถือเดินขบวน ป้ายชื่อหมู่บ้าน การจัดทาป้ายได้จัดทาป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคา 2,610.บาทป้ายเชิญชวนกีฬา 1 ป้าย ราคา 2,610.- บาท ป้ายเดินขบวน 1 ป้าย ราคา 500.- บาท ป้ายชื่อ
หมู่บ้าน 14 ป้าย ราคา 4,900.-บาท รวมเป็นเงิน 10,620.- บาท
9. การตรวจสอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทค่าวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬามีไว้ประจาที่ศูนย์กีฬาตาบลสระตะเคียนและให้
หมู่บ้านยืมภายในตาบลสระตะเคียน
และตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการใน
หมู่บ้านให้มีอุปกรณ์กีฬาใน การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการในหมู่บ้านให้มีอุปกรณ์กีฬาในการเล่นกีฬา
และการแข่งขันกีฬาของศูนย์กีฬาประจาตาบลสระตะเคียน มีการจัดซื้อวัสดุกีฬาประจาศูนย์กีฬาตาบลสระ
ตะเคียน โดยวิธีเฉพาะจง 11 รายการ เป็นเงิน 99,948.- บาท โดยระบุยี่ห้อ รุ่น
ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 21 เป็นโครงการกีฬาประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
1. เงินรางวัล ฎ 270/2562 จานวน 52,000 บาท มีการเบิกจ่ายเงินรางวัลเพื่อ
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ให้เบิกได้ ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสามัคคี “สระ
ตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ 21 ได้จัดทางบประมาณโครงการ จานวน 199,784 บาท คิดเป็นเงินรางวัล ร้อย
ละ 26.08ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (ซ)
2. ค่าตอบแทนกรรมการ ฎ 270/2562 จานวน 71,100 บาท มีการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน บุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินให้
เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน จานวน 71,100 บาท ในกรณีมีความจาเป็นต้องใช้
กรรมการตัดสินกีฬาประเภทใดเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภทนั้นกาหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการดาเนินการ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (จ)
3. ถ้วยรางวัล,เหรียญ ฎ 202/2562 จานวน 10,950 บาท มีการจัดซื้อถ้วยรางวัล
มีจานวน 24 ถ้วย ใบเสร็จค่าถ้วยรางวัลไม่ครบ 1 รายการ ยอดรวม 10,550 บาทค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่
มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
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ให้ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินก่อนส่งใช้ให้ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (ช)
4. ค่าอุปกรณ์สนาม ฎ 217/2562 จานวน 12,214.50 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 7 (3)
5. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ฎ 272/2562 จานวน 7,000 บาท ไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (ก)
6. ค่าเอกสาร ฎ 244/2562 จานวน 990 บาท เป็นค่าเข้าเล่ม สูจิบัตร ค่าถ่าย
เอกสารแต่งตั้งกรรมการ
7. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฎ 270/2562
จานวน 34,800 บาท ในโครงการ
ไม่ได้ระบุจานวนคน อัตราการเบิกจ่ายคนละกี่บาทจานวนกี่คน โครงการต้องระบุจานวนคน อัตราการ
เบิกจ่ายคนละกี่บาทต่อวัน
8. ป้าย ฎ 202/2562 จานวน 10,620 บาท มีการเบิกจ่ายค่าป้ายโครงการ ป้ายเชิญ
ชวนกีฬา ป้ายถือเดินขบวน ป้ายชื่อหมู่บ้าน การจัดทาป้ายได้จัดทาป้ายโครงการ 1 ป้าย ราคา 2,610.บาท ป้ายเชิญชวนกีฬา 1 ป้าย ราคา 2,610.- บาท ป้ายเดินขบวน 1 ป้าย ราคา 500.- บาท ป้ายชื่อ
หมู่บ้าน 14 ป้าย ราคา 4,900.-บาท รวมเป็นเงิน 10,620.- บาท การเบิกค่าป้ายให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา (ฉ) ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสม
และประหยัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 8 (ฉ)
9. การตรวจสอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภท ค่าวัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬามีไว้ประจาที่ศูนย์กีฬาตาบลสระตะเคียนและ
ให้หมู่บ้านยืมภายในตาบลสระตะเคียน และตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการใน
หมู่บ้านให้มีอุปกรณ์กีฬาใน การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการในหมู่บ้านให้มีอุปกรณ์กีฬาในการเล่นกีฬา
และการแข่งขันกีฬาของศูนย์กีฬาประจาตาบลสระตะเคียน การจัดซื้อต้องเป็นความต้องการของหมู่บ้านและ
คณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน การเลือกอุปกรณ์กีฬาสามารถจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องประเมินผลการใช้อุปกรณ์กีฬา
หรือติดตามผลจากประชาชนที่นาอุปกรณ์กีฬาไปใช้
เพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
อุปกรณ์กีฬา ตามเงื่อนไขในการจัดซื้อ การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะรายการตาม
หนังสือที่ มท 0893.4/ว 583 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2547
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การจัดทาระบบควบคุมภายใน
ผลการตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ สานักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองส่งเสริมการเกษตร/กองสวัสดิการสังคม ได้สอบทานการประเมิน ผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสระตะเคียน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.
๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
๑.ความเสี่ยง
๑.1 โครงการที่บรรจุลงแผนพัฒนามีมากเกินไปงบประมาณไม่เพียงพอต่อที่ได้รับ
การจัดสรร ทาให้ไม่สามารถนาไปจัดทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ และไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน
1.2 เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสานึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิด ไฟฟ้าส่อง
สว่าง เครื่องปรับอากาศ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที
1.3 ขาดการสารวจอายุโปรแกรม Antivirus เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความชานาญใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลหายบ่อยเนื่องจากไม่ได้สารองข้อมูลเป็นเอกสารไว้
1.4 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีจุดเสี่ยงและสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.5เจ้าหน้าที่ตามคาสั่งมีภาระงานมากทาให้การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ มีความล่าช้า
1.6 การให้บริการที่ล่าช้าเนื่องจากการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยบริการกับประชาชน
1.7 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ต้องฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ต้องทางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
1.8 ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านปศุสัตว์ โดยตรง เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและให้
คาแนะนากับเกษตรกรได้โดยทันที
1.9 ปัญหาอุปสรรคในจัดเก็บรายได้ไม่เป็นปัจจุบัน
1.10 ความเร่งรีบในการทางาน รายการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายรายการทาให้การสอบทาน
รายการไม่ครบถ้วนถูกต้อง
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1.11 ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานโครงการก่อสร้างที่
ดาเนินการพร้อมๆกันหลายโครงการในแต่ละวัน ทาให้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง
๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ แต่งตั้งคณะทางานร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทาสร้างความเข้าใจของ
ประชาชน ในการจัดทาแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทาประชาคม
๒.๒ สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
2.3 จัดทาโครงการกิจกรรม ๕ ส
2.4 สารวจและต่ออายุโปรแกรม Antivirus Update Virus Definition และส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการพัฒนาความชานาญในการใช้เครื่องอย่างสม่าเสมอ
พร้อมทั้งกาชับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียด
รอบคอบในการบันทึกข้อมูลและสารองข้อมูลเป็นเอกสารไว้ทุกครั้ง
2.5 ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือระดมทุนจากชุมชนเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ และดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้มีความปลอดภัยและมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.6 ปรับปรุงคาสั่ง คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
2.7 จัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน และระบุหน้าที่ชัดเจน
2.8 รายงานผลการดาเนินงานผู้ป่วยทุกราย และตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ)
2.9 ประชาสัมพันธ์การให้บริการ การแจ้งผู้ป่วย ขั้นตอนการทางานผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์วารสาร หนังสือราชการ
2.10 ประชุมผู้ปฏิบัติงานทุกเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและรายงานสร้าง
ความเข้าใจและรับรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยบริการและประชาชน
2.11 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เช่นเข้าร่วมอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุและ
แผนบรรเทาสาธารณภัย
2.12 ประสานงานเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์ อาเภอ เพื่อให้ความรู้เกษตรกร
2.13 การตรวจสอบติดตามหนังสือโอนเงินรายได้
2.14 ให้ทุกกองเห็นความสาคัญของแผนการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ไม่ทาให้งานมีความเร่งรีบฉุกเฉินเร่งด่วน
2.15 สรรหาบุคลากรด้านช่างเพิ่มเติม
2.16 ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตาม
รูปแบบในสัญญา
2.17 ให้ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้งานเป็นไปตาม
รูปแบบในสัญญา
2.18 กาชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด และจดบันทึกรายงานการก่อสร้าง
ให้เป็นประจาวัน
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ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบรายงานงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.
2561 เห็นควรปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป
เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ 5 รวมรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการ
ประเมินการควบคุมภายในในปีงบประมาณถัดไป
หน่วยตรวจได้ดาเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจ สอบเสร็จเรียบร้อย จึงขอรายงาน
ผลการตรวจสอบ
และติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะและให้คาปรึกษาแจ้งให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตาม
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียนและปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน กาชับเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
กระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ). อรุณี มนัสสา
ผู้ตรวจสอบ
(นางอรุณี มนัสสา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
- ความเห็นปลัด อบต.
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

สวงค์ เกิดมงคล
(นายสวงค์ เกิดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
- ความเห็นนายก อบต.
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ชนดิลก นินทราช
(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระตะเคียน
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