
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 
 
 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา  ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา  ประจ างวดปีงบประมาณ  2561   ตั้งแต่
วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561  ในการตรวจสอบได้ถือยอดยกมาในบัญชี ณ  
วันที่  1  ตุลาคม  2560   เป็นหลัก  ปรากฏว่ามีข้อสังเกต  ดังนี้ 
 
 1.  การบัญชี 
  1.1  งบทรัพย์สินไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบและแสดงรายการทรัพย์สิน ซึ่งองค์การ
บริหาร ส่วนต าบลกายูบอเกาะ  ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง 
  จากการตรวจสอบงบทรัพย์สิน  พบว่า  ณ  วันที่   30  กนัยายน  2561  งบทรัพย์สินแสดง
ยอดคงเหลือจ านวน  25,457,769.52   บาท  ไม่มีรายละเอียดทรัพย์สินให้ตรวจสอบ  งบทรัพย์สินแสดง
รายการทรัพย์สินซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่ ประเภท
สาธารณะ จ านวนเงิน  1,140,000   บาท   ประเภททั่วไป   จ านวนเงิน   5,402,100  บาท  และประเภท
สาธารณูปโภค  จ านวนเงิน  498,590  บาท   ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ ว 2431   ลงวันที่  7   สิงหาคม  2560   เร่ือง  แบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การปฏิบัติดังกล่าวท าให้การควบคุมทรัพย์สินไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและอาจท าให้
ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายได้ 
 

  ข้อเสนอแนะ 
  ให้ผู้บริหารสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการทรัพย์สินดังกล่าว ว่ามีประเภท
ใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรง  ให้ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และ
จัดท ารายละเอียดประกอบงบทรัพย์สินแต่ละประเภทให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป    
           
  1.2  บัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมียอดคงเหลือ  จ านวนเงิน  
560,017.65  บาท  อยู่ในบญัชีเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจจ านวนเงิน  560,017.65 บาท  
และบัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จ านวนเงิน   370,000   บาท    รวมเป็นเงิน   930,017.65   
บาท  ผลต่างจ านวนเงิน   370,000   บาท    เน่ืองจากบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนคู่กับ
บัญชีเงินสะสม  ท าให้บัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจต่ าไป  และบัญชีเงินสะสมสูงไป  จ านวน
เงิน  370,000  บาท  เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561  เร่ือง  แบบบัญชี  ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



ข้อเสนอแนะ 
  ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการดังกล่าวและปรับปรุงบัญชีให้เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
 

2.  การเงิน 
  ลูกหนี้ค่าภาษีค้างช าระนานเกินระยะเวลาอันสมควร 
 

  จากการตรวจสอบพบว่า  เพียงวันที่  30  กันยายน  2561  มีลูกหนี้ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ค้าง
ช าระ ตั้งแต่ปี  2553 – 2561  จ านวน  2,738  ราย  รวมเป็นจ านวนเงิน  55,231.40  บาท  การปล่อยให้ลูกหนี้
ค้างนาน เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.6/ว 0208  ลงวันที่  21  
มกราคม  2541  เร่ืองการเร่งรัดจัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างช าระ และการจ าหน่ายหนี้สูญ  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2552  เร่ือง แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลกระทบอาจท าให้จัดเก็บไม่ได้ หรือ
ขาดอายุความตามกฎหมาย  อาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะได้รับความเสียหาย 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ให้พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ค้างช าระ  ควบคุมก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินการตามกฎหมายโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 
  2.     กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือด าเนินการล่วงเลย 
ระยะเวลาอันสมควรตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก าหนด  ให้ผู้บริหาร
พิจารณาด าเนินการเข้มงวดในการใช้มาตรการตามกฎหมายก ากับ  ควบคุม ติดตามตรวจสอบหรือบังคับ
บัญชาให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อันเป็นผลรวมความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 

 
3.  เงินนอกงบประมาณ 

  เงินรับฝากลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนผิดนัดช าระหนี้และจ านวนเงินที่ฝาก
ธนาคารไม่ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป็นเวลานาน 
 
 
 
 
 
 



  จากการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พบว่า สถานะภาพของ
การด าเนินโครงการ มีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนทั้งสิ้น 560,017.65  บาท  ส่วนหนึ่งได้
สิ้นสุดการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ และผู้กู้ช าระเงินคืนมาเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร   “บัญชีเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ”  รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคงเหลือ
ทั้งสิ้นจ านวน  560,017.65  บาท   และผูกพันอยู่ตามสัญญาเงินกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีสถานะ
ผิดนัดช าระหนี้คงเหลือจ านวน 370,000 บาท (รายละเอียดแนบ) ส่วนจ านวนเงินทุนที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีสภาพที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรไม่ได้กู้ยืมหมุนเวียน
เพื่อไปพัฒนาอาชีพตามวัตถุประสงค์โครงการมาเป็นเวลานาน 
 

การด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  เป็นโครงการของรัฐบาลในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง  เป็นหน่วยรับงบประมาณ  และสภาต าบลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นหน่วยปฏิบัติ ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  ดังนั้นกระบวนการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และการติดตาม  ควบคุม  ความสัมพันธ์ของหลักการโครงการจึงเกิดขึ้น  2  คู่ความสัมพันธ์  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  1.  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐโดยกรมการปกครองกับองค์การบริหารส่วนต าบล  คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลรับเงินงบประมาณของกรมการปกครองมาบริหารแทน ในลักษณะเงินรับฝาก
เพื่อให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยเว้นแต่ผิดนัดช าระหนี้ หากการบริหารหรือ
ด าเนินการแทนแล้วเกิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณของกรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ตั้งงบประมาณจากรายได้ชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
  2.  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะนิติบุคคลท าสัญญาแทน
กรมการปกครองกับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามสัญญาการกู้ยืม
เงินที่มีวงเงินไม่เกิน   300,000  บาท   โดยไม่คิดดอกเบี้ยแต่หากผิดนัดช าระหนี้ในแต่ละงวดการส่งใช้ต้น
เงินกู้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดช าระหนี้ในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปีตาม
กฎหมาย ผลของความสัมพันธ์ถ้าหากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน ก็สามารถ
ท าโครงการใหม่กู้ยืมได้อีกในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนและหากเงินทุนมีดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้  เงิน
อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินบริจาคก็ท าให้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนมีจ านวน
เงินเพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจากงบประมาณหรือที่รัฐบาลอุดหนุนและมีผลให้กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร
สามารถมีจ านวนเงินทุนเพิ่มขึ้นในการพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 



  การด าเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ผิดนัดค้างช าระหนี้โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าว
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  และถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการเร่งรัดให้
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผู้กู้ช าระคืนโดยพลัน และหากไม่มีการช าระหนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะ ต้องรับผิดชอบความเสียหาย (ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด)  ของเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ทันทีโดยการตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะในโอกาสแรกที่จะด าเนินการตั้ง
งบประมาณชดใช้ได้ กับทั้งยังมีหน้าที่เร่งรัดการช าระหนี้และแจ้งผู้กู้ให้ช าระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดช าระหนี้
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย  และด าเนินคดีตามกฎหมายไม่ให้ขาดอายุความ  อันเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้สิทธิ
เรียกร้องตามสัญญา การใช้สิทธิทางศาล  การปล่อยให้มีลูกหนี้ผิดนัดค้างช าระล่วงเลยเวลาเกินสมควร  จึง
เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
พ.ศ.2541   ข้อ 24  ส่งผลกระทบอาจก่อความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  ในจ านวน
เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะอาจมีภาระรับผิดชอบต้องตั้งงบประมาณชดใช้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน  จากจ านวนหน้ีที่ค้างช าระ  (ต้นเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัด)  และอาจเสียค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและการใช้สิทธิทางศาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ให้ด าเนินการตรวจสอบสัญญาเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชนทุกสัญญาและจัดท าข้อมูล
แต่ละรายสัญญา  จ านวนเงินกู้  จ านวนเงินรับช าระต้นเงินกู้  จ านวนเงินดอกเบี้ยผิดนัดสะสม  และจ านวน
เงินรับช าระดอกเบี้ยผิดนัดจนถึงสิ้นงวดประจ าปีงบประมาณ  2561 
  2.  ให้ด าเนินการตรวจสอบว่าได้เคยตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอ
เกาะชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนกี่คร้ัง  แต่ละคร้ังเป็นการชดใช้ต้นเงินกู้รวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดของ
สัญญาเงินกู้ฉบับใด  รวมทั้งสิ้นที่ได้ตั้งงบประมาณชดใช้จนถึงสิ้นงวดประจ าปีงบประมาณ 2561 
  3.  ให้ตรวจสอบการด าเนินการเร่งรัดการช าระหนี้ การด าเนินการตามกฎหมายกล่าวคือ 
การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือการใช้สิทธิทางศาลไปแล้วอย่างไร  ทั้งนี้ในกระบวนการใช้สิทธิตาม
สัญญาหรือใช้สิทธิทางศาล  ควรปรึกษาส านักงานอัยการจังหวัดยะลา เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  4.    ให้พิจารณาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการบริหารเงินทุนโครงการ 
เศรษฐกิจชุมชนและการบริหารสัญญาเงินกู้ยืม  และหากพบว่ามีความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบล
กายูบอเกาะก็ให้ด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชดใช้ความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะ ที่อาจต้องตั้งงบประมาณชดใช้ความเสียหายเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนไปแล้วด้วย ทั้งนี้ ใน
กระบวนการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงหากมีกรณีมีปัญหาอุปสรรค ก็ควรหารือผู้มีหน้าที่และอ านาจควบคุม 
ก ากับ จนถึงกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาต่อไป 
 
 



  5.  ให้พิจารณาสภาพการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการด าเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการต่อไปหรือมี
ปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจด าเนินโครงการต่อไปได้  ก็ให้ต้ังเร่ืองเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้
กรมการปกครองในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณแผ่นดินและควบคุมดูแลบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน  โดยเสนอผ่านผู้มีหน้าที่และอ านาจควบคุม ก ากับ จนถึงกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาต่อไป  ทั้งนี้
หากมีเหตุตามข้อเสนอแนะ 4   ก็ควรน าเสนอไปในคราวเดียวกัน 
 
   
                        (ลงชื่อ)    ว่าที่ร้อยเอก  บุญมา    แก้วล้วน 
                      ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา 
 
 
                 (ลงชื่อ)        นางจิดาภา     ปลาดศรี 
                 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการ 
 


