
1. ยังไม่ได้จัดท ำ/อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร/ปรับปรุงแผนทีภ่ำษีและ 
    ทะเบียนทรัพย์สิน  
2. มีลูกหนี้ภำษี ลูกหนีค้่ำน้ ำประปำ ลูกหนีค้่ำขยะมูลฝอย  
    และลูกหนี้อื่น ๆ ค้ำงช ำระ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
    1) ไม่พบการประกาศใช้แผน 
    2) ไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    3) ประมาณการรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายได้ 
    4) ผู้ลงนามประกาศใช้แผนไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
2. อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินแทนสถานศึกษา โดยไม่ได้เบิกหัก
ผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากสถานศึกษา 
3. หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติการด าเนินโครงการเกินวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ 
4. ค าสั่งมอบอ านาจให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ระบุขอบเขตและรายละเอียด      
ที่ชัดเจน 
5. หัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินโดยไม่พบหลักฐาน
การมอบอ านาจ 
6. ไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา แต่งตั้งไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด  
7. ไม่ได้แต่งต้ังหัวหน้าหน่วยงานคลัง แต่งต้ังไม่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
8. ไม่ได้แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ค าสั่งแต่งตั้งไม่เป็นปัจจุบัน 
9. ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน แต่งตั้งไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด   

การด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน 

การบริหารสถานศึกษา 

การบัญชี 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. 0-2241-9026 

ด้านการเงิน 

1. ไม่พบการจัดท าขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
2. ไม่พบแหล่งที่มาของการก าหนดราคากลาง  
3. ไม่ใช้เอกสารจากระบบ e-GP เป็นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินต้ังแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ไม่ได้
ด าเนินการในระบบ e – GP 
5. ไม่พบการประกาศผลผู้ชนะและสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลง  
   

1. ไม่ได้จัดท าบัญชี จัดท าไม่เป็นปัจจุบัน  
2. บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ได้จัดท าบัญชีตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
3. จัดท ารายงานรายรับ – จ่ายเงินไม่ครบถ้วน  
4. ไม่ได้จัดท ารายงานการจัดท าเชค็ จัดท าไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
5. ไม่ได้จัดท าใบผ่านรายการบัญชี บันทึกรายการบัญชีไม่ถูกต้อง 
6. หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติใบผ่านรายการบัญชี 
7. ไม่ได้จัดท างบทดลอง และรายละเอียดประกอบ 
8. ไม่ได้รายงานการเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
9. ย้ายรวม ศพด. โดยไม่ได้รับรู้เงินฝากธนาคาร รายได้สะสม  
และทรัพย์สินที่ถูกย้ายรวม 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

3. ไม่ใช้เอกสารจากระบบ e-GP เป็นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  

4. การจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินต้ังแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ไม่ได้ด าเนินการในระบบ e - GP 

5. ไม่พบการประกาศผลผู้ชนะและสาระส าคัญของสัญญา/ข้อตกลง   

   ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ 
      การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การคลัง การเงิน 
1. จัดท ำรำยงำนสถำนะกำรเงินประจ ำวันไม่เป็นปัจจบุัน 
2. แต่งตั้งผู้มีอ ำนำจลงนำมสั่งจ่ำยเงิน และก ำหนดเง่ือนไขกำรสั่งจ่ำยเงิน      
    ฝำกธนำคำรไม่เป็นไปตำมที่ระเบียบก ำหนด 
3. แต่งตั้งกรรมกำรเกบ็รักษำเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบ/ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง   
    ไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
4. กำรรับส่งเงิน 
 - ไม่ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกำรรบัเงินประจ ำวัน/ผู้ทีไ่ด้รบักำรแตง่ตั้ง
   ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 - ไม่ได้แต่งตั้งกรรมกำรรบัส่งเงิน/ไม่พบหลักฐำนกำรรับสง่เงิน 
5. ไม่รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน/รำยงำนเกนิระยะเวลำ 
6. กำรยืมเงินงบประมำณ 
 - ไม่จัดท ำทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม 
 - อนุมัติให้ยืมเงินรำยใหม่ โดยผู้ยืมมิได้ช ำระคืนเงินยืมรำยเก่ำ 
 - มีลูกหนี้เงินยืมที่ครบก ำหนดส่งใช้แล้ว แต่ผู้ยืมยังไม่ส่งใช้ 
7. กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน 
 - ไม่พบโครงกำร/โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนด  
 - ไม่จัดท ำบันทึกข้อตกลง 
 - ไม่พบกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 
 - ไม่รำยงำนผล/รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรที่ขอรับเงินอุดหนุน
   ไม่เป็นไปตำมแบบท่ีก ำหนด 
8. กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำน 
 - ไม่จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจำ่ย 
 - เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอรบัเงินค่ำเช่ำบ้ำนไม่ครบถ้วน  
 - กู้เงินเพื่อช ำระรำคำบ้ำนรว่มกับบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คู่สมรส โดยไม่ได้ 
          เบิกจ่ำยตำมสัดส่วนของกรรมสิทธ์ิ 
9. กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
 - ไม่จัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจำ่ย 
 - ไม่พบเอกสำรหลักฐำนท่ีสถำนศึกษำได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ     
       ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ/ค่ำเล่ำเรียน 
 - ไม่พบหนังสือแจ้งกำรใช้สิทธิและหนังสือตอบรับกำรใช้สิทธิ 
 - เบิกจ่ำยเงินเกินสิทธิ 
 
 
  
 

การเงิน 

การบัญชี 

1. ไม่จัดท ำ/จัดท ำรำยงำนกำรเงิน ณ วันสิ้นเดือน ไม่เป็นปัจจุบัน 
2. ไม่ได้จัดส่งรำยงำนกำรเงินและรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ สตง.  
    ใหห้น่วยงำนท่ีก ำหนด  ไม่ได้เปิดเผย /ไม่ได้เผยแพร่ ตำม พ.ร.บ. 
    วินัยกำรเงินกำรคลัง  ของรัฐ พ.ศ. 2561 มำตรำ 72 
3. ไม่จัดท ำ/จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินกำรรำยไตรมำส 
    แต่ไม่ได้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบ 
4. ไม่จัดท ำ/ไม่จัดส่ง/จัดส่งรำยงำนเงินสะสมและเงินทุนส ำรองเงินสะสม  
    ให้ สถจ. เกินระยะเวลำ 
  

การพัสดุ 
1. ไม่จัดท ำ/จัดท ำใบเบิกพัสดุไม่ครบถ้วน 
2. กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
 - คณะกรรมกำรตรวจสอบยังไม่รำยงำนผลให้ผู้แต่งตั้งทรำบ/ 
       รำยงำนผลเกินระยะเวลำ 
 - ไม่ส่งส ำเนำรำยงำนผลให้ สตง. 
 - กรณีมีพัสดุช ำรุดยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง 
3. หลักประกันสัญญำ 
 - มีหลักประกันสัญญำที่พ้นข้อผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ำยคืน 
 - ไม่ได้ตรวจสอบ/ตรวจสอบควำมช ำรุดบกพร่องของพัสดุ 
       ภำยหลังสิ้นสุดระยะเวลำของกำรประกันแล้ว 
 - จ่ำยคืนเงินประกันสัญญำ โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐำนกำรจ่ำย 

1. ไม่จัดท ำ/จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในไม่ครบถ้วน 
    ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
2. ไม่จัดส่งรำยงำนให้นำยอ ำเภอ 

การควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

 ผู้ตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ไม่จัดท ำกฎบัตร 
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ปฏิบัติงำนตรวจสอบไม่เป็นไปตำมแผน 
และไม่รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ผู้บริหำรท้องถิ่น 


