
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงินการบัญชี และการพัสดุ
กลุมงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

ไดตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เขาตรวจสอบ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยวิธีสุมตัวอยาง

มีรายละเอียดดังนี้

๑. การรับเงิน จายเงิน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พิการ และผูปวยเอดส
- ปจจุบันเบิกเงินสดมาแลวโอนเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิ ผิดวัตถุประสงค จะตองทําเปนการยืม

เงินทุกครั้ง เพ่ือใหคนรับผิดชอบ เนื่องจากยังไมมีหลักฐานในการจายเงิน
- การพิมพลายนิ้วมือของผูรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูจายเงินตองรับรองลายมือชื่ออยางนอย 2 คน

(ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมือของ.......................นี้จริง)
- การรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พิการ และผูปวยเอดสนั้น ตองใหผูรับเงินแสดงเจตนาในการเงิน

ดวยวาจะประสงคจะรับเงินแบบไหน
- กรณีเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพเปนเงินสด ใหจัดทําฎีกาการยืมเงิน
- กรณีเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พิการ และผูปวยเอดสเปนแบบการโอนเงินเขาบัญชี ให

จัดทําฎีการูปแบบการเบิกจายเหมือนฎีกาเงินเดือนจะตองใหผูรับเงิน แสดงเจตนารมยในการรับเงิน
ดวยวามีความประสงครับเงินแบบโอนเขาบัญชีหรือเปนเงินสด ผูรับผิดชอบจะตองทําหนังสือสอบถาม
ผูมีสิทธิกอนถึงจะโอนไดไมใชวาจะโอนไดเลย

- กรณีการยืมเงินนั้นถายังไมไดสงใชเงินยืม จะไมสามารถยืมเงินครั้งตอไปได แตในระบบ
e-Laas ถายังไมไดสงใชเงินยืม เปดใหยืมเงินซ้ําได

- ใบเสร็จผูสูงอายุ ผูยืมจะตองเปนผูจายเงิน
- เอกสารการจายเงินของผูมีสิทธิ จะตองมีการประทับตราดวยทุกครั้ง

 ผูจายเงิน เปนผูยืม
 ผูอํานวยการกองคลัง เปนผูรับรองตรวจถูกตอง

๒. เงินรอคืนจังหวัด ท่ีมียอดเงินคงเหลือจากปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ีเปนเงินอุดหนุนท่ัวไประบุ
วัตถุประสงคนั้น ใหสามารถนํามาใชในภารกิจเดิมไดในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จะตองทําการเบิกจาย
กอน แยกฎีกาตางหากจากเงินในขอบัญญัติปงบประมาณ ๒๕๖๐ จะไดไมตองมีบัญชี เงินรอคืนจังหวัด
คางอยู

๓. การรายงานเงินสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม ตามขอ ๙๓ ใหรายงานเพ่ิมเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
การรายงานนั้นใหจัดทําปละ ๒ ครั้ง/ป (มีนาคมและกันยายนของทุกป) รายงานสงสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ใชระเบียบเดียวกับ e-Laas พรอมจัดทําหนังสือสง

- เงินสะสมท่ีจะรายงานเดือน มีนาคม ใหถายสําเนาในงบปงบประมาณ ๒๕๕๙
- เงินทุนสํารองเงินสะสม เดือน มีนาคม ใหถายสําเนาในงบทดลอง ในงบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๔. การรายงานผลการดําเนินการ ใหรายงานเปนรายไตรมาศ รายงานเสนอใหผูบริหารทราบภายใน
๓๐ วัน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชน ณ องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา ภายใน ๑๕ วัน ตามระเบียบขอ ๑๐๑/๑

๕. การยืมเงินเดินทางไปราชการ กลับมาแลวใหสงใชเงินยืม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีกลับมาถึง
๖. การยืมเงินคาลงทะเบียน ใหสงใชเงินยืม ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีรับเงินยืม พรอมใสรายละเอียด

ในสัญญายืมเงินใหเรียบรอย



-๒-

๗. การยืมเงินทุกครั้งจะตองเซ็นชื่อในทะเบียนรับ - สงดวยทุกครั้ง เหมือนกันกับใบเสร็จ
๘. การควบคุมภายใน ไมมีการตรวจสอบตามแผน
๙. เงินมัดจําประกันสัญญา จากการตรวจสอบในสมุดคุมเงินพบวามีจํานวน ๑๐ ราย ท่ีครบกําหนดการ

จายคืนเงินคํ้า แลวแตยังไมจายคืนเงิน ใหเรงดําเนินการจายคืนดวย (จะมีหนังสือทักทวงมาใหรีบคืน)
๑๐.การเปลี่ยนแปลงแกไขสมุดคุมการรับจายใบเสร็จ ใหใสชื่อคนท่ีเบิก และ รับก่ีเลม จายก่ีเลม คงเหลือก่ี

เลมดวย
๑๑.การลงบัญชีในสมุดเงินสดจาย กรณีฎีกาเงินเดือน ดานธนาคารใหใสยอดตามเช็ค และดานรายจายให

ชี้แจงรายละเอียดตามหนาฎีกา และในกรณีเช็คเลขท่ีเดียวกัน ใหรันเลขท่ีฎีกาตามเช็ค ไมใชตามฎีกา
๑๒.การจัดซื้อจัดจาง เวลาทําบันทึกขอตกลง ใบสั่งซื้อ สั่งจางจะตองจัดทําในระบบมือควบคูกันในระบบ

e-Laas ดวยทุกครั้ง เนื่องจากสัญญาท่ีจัดทําในระบบ e-Laas นั้นยังไมสมบูรณพอ จึงตองดูสัญญาใน
ระบบมือเปนหลัก และการติดอากรแสตมป ใหติดอากรในระบบมือเทานั้น เพราะในระบบมือมี
รายละเอียดท่ีครบถวน

๑๓.การจัดซื้อจัดจาง จะตองทําแบบประเมินตนเองดวยทุกครั้ง และตั้งแต ๕,๐๐๐.- บาทข้ึนไป จะตองลง
ในระบบ e-gp ดวยทุกครั้ง และปริ้นใบตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง ใหปริ้นออกจากระบบดวย
จึงจะถือวาสมบูรณ

๑๔.ฎีกาเบิกจาย คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย หลังจากจายเช็คไปแลว ๓ วัน จะตองดําเนินการปริ้นใบเสร็จรับเงิน
ในเว็ปไซดของ กรมสรรพากร มาแนบฎีกาดวยทุกครั้ง

๑๕.การจัดทําสัญญายืมเงิน ตองจัดทําข้ึน ๓ ฉบับ
- ฉบับท่ี ๑ เก็บไวในฎีกายืมเงิน (กรณียังไมเซ็นชื่อสงใช)
- ฉบับท่ี ๒ เก็บไวในฎีกาสงใช (กรณีเซ็นชือ่สงใชแลว)
- ฉบับท่ี ๓ เก็บไวในแฟมสัญญายืมเงิน (กรณีเซ็นชื่อสงใชแลว)

๑๖.การเขียนในใบรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ ใหเขียนวา เก็บขยะภายในหมูบาน
หมูท่ี ๑,๒,๓....ฯลฯ

๑๗.ในการจางเหมาแมบาน จะตองทําบันทึกขอตกลงจาง ใสรายละเอียด หรือ มีขอกําหนดในบันทึก
ขอตกลง ใน ๑ สัปดาห ทํางานก่ีวัน เวนวัน เสาร-อาทิตย หรือวันนักขัตฤกษ ใหบริการวันละก่ีชั่วโมง
ตอวัน หรือทํางานก่ีวันตอสัปดาห หรือจะตองทํางานระหวางเวลาใดถึงเวลาใดตอ ๑ วัน หรือไมมา
ทํางาน ๓ วัน ใหปรับวันละ ๑๐๐ บาท หรือในระหวางลาไดรับคาตอบแทนหรือไม จะตองใส
รายละเอียดลงไปในสัญญาหรือบันทึกขอตกลงใหชัดเจน จะตองใสรายละเอียดเยอะๆ ในสัญญาหรือ
บันทึกตกลงจางใหขมวดแนบทายไปดวยหรืองานอ่ืน ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย

๑๘.กรณีอนุมัติเช็คแลว ยังไมมีผูมารับภายใน ๑๕ วัน จะตองแจงมีสิทธิรับเช็คมารับเงินโดยดวน มิฉะนั้น
จะตองทําการปรับปรุงบัญชี เอาเงินเขาคืนแลวทําเรื่องเบิกจายใหม กรณีผูรับเช็คไปแลว เช็คจะอยูได
๖ เดือน ถึงข้ันตอนนี้จะไมเก่ียวของกับทางหนวยงานแลว

๑๙.การจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ ใหใสขอความไปดวย ในระบบมือ กวางxยาว และใหใส
รายละเอียดของปายไปดวย หรือพิมพขอความวา “รายละเอียดแนบทายบันทึกตกลงจางเลขท่ี...../.....
ลงวันท่ี....................................”

๒๐.ในการจัดทําตรายาง ชื่อ ตําแหนง ของแตละคน ถือวาเปนสวนตัว ไมสามารถเบิกจายเงินได ถาเบิกได
จะตองมีคําลงทาย อบต.พลับพลา ถึงจะเบิกจายเงินได

๒๑.สําเนาใบเสร็จรับเงิน ไมตองฉีกเก็บแยกหางใหเก็บไวในเลมไดเลย




