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เอกสารเผยแพร่ความรู ้

“ขอ้บกพร่องที่	
สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 	

ตรวจพบ” 
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วตัถุประสงคข์องการจดัทําเอกสารการเผยแพร่ 
 
 1. เพือ่เป็นคู่มือในการเผยแพร่ความรู ้ขอ้บกพร่องดา้นการเงิน การคลงั 

และความรบัผดิทางกฎหมายของผูบ้ริหารและบุคลากรทอ้งถิน่ 
 2. เป็นเอกสารประกอบการแลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างผูป้ฏิบติังาน 
 3. เป็นฐานขอ้มูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  
ภาพรวมของบทเรียน (Session Overview)  

เอกสารฉบับน้ีจะกล่าวถงึ การตรวจสอบของสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงเป็นการสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับประเดน็ข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตในการปฏบิัติงานของ สตง.ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และวิเคราะห์หาสาเหตุขของข้อสังเกตฯ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตฯ ในการ

ปฏบิัติงานของ อปท. โดยกาํหนดแนวทาง/มาตรการ/คู่มือในการปฏบิัติงานด้านต่างดังกล่าว ให้ชัดเจน

เป็นรปูธรรมและนาํไปสู่การปฏบิัติ  เพ่ือลดความผดิพลาด/จุดอ่อนในการปฏบิัติงานด้านการเงิน การบญัชี 

การพัสดุและอื่นๆ ภายในหน่วยงานให้ลดน้อยลง  

 

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้(Learning Objective) 
ให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อตรวจพบที่เป็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสาํนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและกาํหนดแนวทาง/มาตรการ/คู่มือใน

การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและอื่นๆ ภายในหน่วยงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น

รูปธรรมและนาํไปสู่การปฏบิัติ  หรือลดความผิดพลาด/จุดอ่อนในการปฏบิัติงานภายในหน่วยงานให้ลด

น้อยลง  

 

ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบของ สตง. มีประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. ประเดน็ข้อสงัเกตของ สตง.จากการตรวจสอบ อปท. 
2. สาเหตุของประเดน็ข้อสงัเกต ฯ ตามข้อ 1 

3. แนวทางในการปรับปรงุแก้ไขสาเหตุของข้อสงัเกตฯ ตามข้อ 2 

 

1. ประเด็นขอ้สงัเกตของ สตง.จากการตรวจสอบ อปท. ที่ตรวจพบ แบ่งเป็น  5 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านแผนงาน 

1.2 ด้านการเงินการบญัชี 
1.3 ด้านรายได้ 
1.4  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
1.5 ด้านการบริหารพัสดุ 
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1.1 ดา้นแผนงาน  ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
1.1.1 แผนดาํเนนิงานประจําปี  

  - กรณจีัดทาํงบประมาณเพ่ิมเติมหรือจ่ายขาดเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/

โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่

ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นๆ ส่วนใหญ่มิไดจ้ัดทํา

แผนการดาํเนนิงานเพิม่เติม ฉบบัที ่1,2.3…………  
  - ระบุรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมและระยะเวลาการดาํเนินการในบัญชี
โครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ ไม่ครบถ้วน 
(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.2/ว 4298 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2548) 
  - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทาํหน้าที่ไม่

ครบถ้วน เช่น  
(1)  มิได้กาํหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  มิได้รายงานผลการประเมินผลของปีงบประมาณนั้นๆ ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(3) มิได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกนั 

         (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ข้อ 29) 
  - มิได้นาํแผนดาํเนินงานประจาํปี ไปสู่การปฏบิตัิหรือนาํใช้ในการปฏบิตัิงาน  

1.2 ดา้นการเงินการบญัชี  ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
 1.2.1 การเก็บรกัษาเงินคงเหลือประจําวนั    

(1) กรณเีงินสดคงเหลือที่เกบ็รักษาในตู้นิรภยัตรงกบัรายงานเงินคงเหลือ 
ประจาํวัน แต่ไม่ตรงกบัยอดคงเหลือตามบญัชีเงินสด  
  (2) เงินสดคงเหลือที่เกบ็รักษาในตู้นิรภัยไม่ตรงกบัยอดคงเหลือตามบัญชีเงิน

สด  และมิได้จัดทาํรายงานสถานะการเงินประจาํวัน  พฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับ

ชอบมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ชอบ 
  (3) เงินสดที่รับหลังปิดบญัชีประจาํวัน มิได้เกบ็รักษาในตู้นิรภยัของทางราชการ 

  (4) กรรมการเกบ็รักษาเงิน มิได้ทาํหน้าที่ให้ครบถ้วน กล่าวคือ มอบกุญแจให้

กรรมการอื่นถอืแทน และมิได้ทาํหน้าที่ตรวจนับตัวเงินสดพร้อมนาํเงินสดคงเหลือเกบ็รักษาใน 
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ตู้นิรภยั 

(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22-33) 

 1.2.2 การจดัทํางบแสดงฐานะการเงินพรอ้มรายละเอียดประกอบ 
  - ไม่จัดทํา/จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ พร้อมรายละเอียด

ประกอบไม่เสรจ็ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  - จัดทาํรายละเอยีดประกอบงบแสดงฐานะการเงินไม่ครบถ้วน เช่น  
รายจ่ายค้างจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปกาํหนดวัตถุประสงค์ค้างจ่าย รายละเอียดรายจ่ายจากเงิน

สะสม  เป็นต้น  
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 98-100 และระเบียบกรมการปกครองว่า
ด้วยการบนัทกึบญัชี การจัดทาํทะเบยีน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2543) 

 1.2.3 งบทรพัยสิ์น 
  - ยอดคงเหลือตามงบทรัพย์สนิแต่ละประเภทไม่ตรงกบัรายละเอยีดประกอบ/ 
ไม่มีรายละเอยีดประกอบ   
  - บนัทกึรายการที่เกดิขึ้นในงวดปีนั้นๆ ไม่ครบถ้วน 
  - จาํหน่ายทรัพย์สนิออกจากทะเบียนคุมฯ แต่มิได้มิได้บันทกึรายการดังกล่าวใน

งบทรัพย์สนิ 
(ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทกึบัญชี การจัดทาํทะเบียน และรายงานการเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543) 

  - ยอดคงเหลือตามงบทรัพย์สินไม่ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน กล่าวคือ 

ทรัพย์สนิแต่ละประเภทตามงบทรัพย์สนิต้องเท่ากบัทะเบียนคุมทรัพย์สนิแต่ละประเภท ไม่รวม

ทรัพย์สินที่บันทึกในทะเบียนคุมฯ แต่มิต้องนํามาแสดงในงบทรัพย์สิน ดังนั้น ทุกสิ้ น

ปีงบประมาณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจึงต้องสอบยันยอดรวมของทรัพย์สินแต่ละ

ประเภทระหว่างงบทรัพย์สนิกบัทะเบยีนคุมฯ  

1.2.4 เงินฝากธนาคาร 
 - กรณียอดเงินคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร/

BANKSTATEMENT มิได้จัดทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/จัดทาํไม่เป็นประจาํทุกเดือน  
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(ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทกึบัญชี การจัดทาํทะเบียน และรายงานการเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543) 

 1.2.5 กรณีการจ่ายเช็ค   
(1)  ขดีคร่อมเฉพาะต้นขั้วเชค็ แต่เชค็ที่จ่ายมิได้ขดีคร่อมและมิได้ขดีฆ่าผู้ถอื       

การปฏบิัติดังกล่าว อาจทาํให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบนาํเชค็ดังกล่าวไปขึ้นเงินสด และไปหมุนใช้

ก่อน 
  (2) กรณีการยืมเงินและขอรับเป็นเงินสด โดยจ่ายเชค็ในนามของเจ้าหน้าที่

การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินอาจนาํเงินยืมที่รับมาเป็นเงินสดดังกล่าวไปหมุนใช้ก่อนจ่ายให้ผู้ยืม

เงิน 

  (3) เชค็ที่ยกเลิกแล้ว มิได้นาํมาติดกับต้นช้ัวเชค็ กล่าวคือ ขีดฆ่ายกเลิกเฉพาะ

ต้นขั้วเชค็ แต่เชค็มิได้ขีดฆ่าว่ายกเลิกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจนาํเชค็ดังกล่าวไปขอขึ้นเงินที่

ธนาคารโดยปลอมลายมือช่ือผู้สั่งจ่ายหรือบางคร้ังผู้สั่งจ่ายลงลายมือช่ือแล้วแต่มีข้อความไม่

ถูกต้องจึงยกเลิก  

  (4) ผู้ลงนามในเชค็/ผู้สั่งจ่ายเชค็ ลงนามในเชค็โดยมิได้ตรวจสอบกบัหลักฐาน

การจ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจระบุจาํนวนเงินเกินหลักฐานการจ่าย หรือนาํ

หลักฐานการจ่ายที่เบกิจ่ายแล้วมาขอเบกิซํา้ หรืออื่นๆ 
(5)  ผู้สั่งจ่ายเชค็ลงนามในเชค็ไว้ล่วงหน้า กล่าวคือ ผู้สั่งจ่ายเชค็ลงนามในเชค็  

โดยเช็คดังกล่าวมิได้ระบุนามผู้มีสิทธิรับเงิน จาํนวนเงิน วันเดือนปี และข้อความอื่น ๆ แต่

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบจะระบุภายหลัง 

  (6) มีช่องว่าง/เนื้ อที่ที่สามารถเพ่ิมเติมจาํนวนเงิน กล่าวคือ ช่องที่เติมจาํนวน

เงินเป็นตัวเลขมิได้เขียนตัวเลขให้ชิดสญัลักษณ์ “B” ส่วนข้างหลังมิได้ขีดเส้นให้ชิดกับจาํนวน

เงินที่ เป็นตัวเลข(จํานวนเงินที่ เป็นตัวอักษรต้องขีดเส้นหน้าหลังด้วย) กรณีนี้ เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบอาจจัดทาํ BANK STATEMENT ปลอม หรืออาจแจ้งว่ามิได้รับ BANK 

STATEMENT จากธนาคาร 

  ข้อสงัเกตตามข้อ (1)-(6) ข้างต้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับปฏบิัติ

มิได้จัดทาํงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจาํทุกเดือน  ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกิดการ

ทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

 1.2.6 ทรพัยสิ์นทีเ่กิดจากเงินกู ้
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  - บันทกึรายการเมื่อมีการชาํระหนี้ เงินกู้ให้เจ้าหนี้  ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องบันทกึตาม

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทาํทะเบียน และรายงานการเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 26 และหนังสอืกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 

มท 0808.4/ว 21 ลงวันที่  17 กนัยายน 2547 กล่าวคือ 
 สมุดเงินสดจ่าย 
  เดบติ  เจ้าหนี้ เงินกู้(เงินต้น)   XX 

   งบกลาง (ดอกเบี้ย)   XX 

   เครดิต  เงินฝากธนาคาร(จาํนวนจ่าย)   XX 
 พร้อมจัดทาํใบผ่านรายการทั่วไป เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายตามทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

ตรงกบัยอดค่าใช่จ่ายในบญัชีแยกประเภท โดย 
  เดบติ งบกลาง (เงินต้น)  XX 

   เครดิต เงินสะสม    XX 

 1.2.7 ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ 
  - ณ  วันสิ้ นงวด  เงินยืมฯที่ ไ ม่ ไ ด้ ส่งใ ช้  มิไ ด้บันทึกเป็นรายจ่ายในงวด

ปีงบประมาณนั้นๆ (ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทกึบัญชีการจัดทาํทะเบียน 

และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ48) 
  - ค้างนาน/สญัญาการยืมเงินสญูหาย/ระบุข้อมูลในสญัญาไม่ครบถ้วน 

 1.2.8 เงินรบัฝาก ได้แก่ 
  (1) เงินรบัฝากโครงการถ่ายโอนฯ เหลือจ่าย (งวดปี 2548) (อาหารเสริมนม 

อาหารกลางวัน ฯลฯ) รวมทั้งดอกเบี้ยเงินโครงการถ่ายโอนฯ  

- มิได้นาํส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (ตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่  
กค 0530.4/ว.114 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ข้อ 2) 

- ยอดคงเหลือตามบญัชีเงินรับฝากโครงการถ่ายโอน/ดอกเบี้ยเงินโครงการถ่าย 
โอนฯไม่ตรงกบับญัชีเงินฝากธนาคาร(โครงการถ่ายโอนฯ) 

  (2) เงินประกนัสญัญา 
  - ยอดคงเหลือตามบญัชีไม่ตรงกบัทะเบยีนคุมเงินประกนัสญัญา 
  - เงินประกันสัญญา ครบกาํหนดจ่ายคืน มิได้คืนให้คู่สัญญาโดยเรว็ (อย่างช้า

ต้องไม่เกนิ 15 วัน นับแต่วันที่คู่สญัญาพ้นจากข้อผูกพันตามสญัญา) 
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(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3) ข้อ 137) 

  (3) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชมุชน  
  - มิได้จัดทาํทะเบียนคุมลูกหนี้ เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือ

ควบคุมลูกหนี้ เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่การยืม การชาํระเงินต้นและดอกเบี้ ยว่า

เป็นไปตามสัญญาการยืมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ

ต่อไป 

  - ยอดคงเหลือตามบญัชีไม่ตรงกบับญัชีเงินฝากธนาคาร 

 1.2.9 บญัชีรายจ่ายคา้งจ่าย 
 - มิได้ขออนุมัติกนัเงินไว้จ่ายในงวดปีถดัไปจากผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลต่องบ 

แสดงฐานะการเงิน กล่าวคือ นาํเงินสะสมมาจ่าย ซึ่งเรียกว่าเงินขาดในงวดการเงินนั้น  

(ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.4/ว 3239 ลงวันที่ 25 กนัยายน 2550) 
 
1.3 ดา้นรายได ้  ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ เช่น 

1.3.1 แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยสิ์น 
 - มิได้จัดทํา/มิได้ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูล 
ในการจัดเกบ็ภาษีและค่าธรรมเนียมที่ อปท.จัดเกบ็เอง ได้อย่างเป็นธรรม ถูกต้องและครบถ้วน 
  - มิได้นําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนคุมทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเกบ็อย่าง

จริงจัง กล่าวคือ ใช้วิธีการบริหารจัดเกบ็ภาษีด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้แจ้ง

รายละเอยีดทรัพย์สนิโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สนิ  ดังนั้นเจ้าหน้าจัดเกบ็ต้อง

ใช้ทะเบยีนทรัพย์สนิเป็นฐานข้อมูล พร้อมตรวจสอบ  ซึ่งจะส่งผลให้ อปท.มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  - มิได้สาํรวจและปรับปรงุฐานข้อมูลแหล่งที่มาของรายได้ให้เป็นปัจจุบนั  
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2550) 

 

 1.3.2 ประมาณการรายรบั 
 - การจัดทาํประมาณการรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบาํรงุท้องที่ และ 

ภาษีป้าย ส่วนใหญ่ถือยอดตามรายรับจริงหรือประมาณการของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ ์มิไดถ้ือ

ยอดประมาณการตามจํานวนผูอ้ยู่ในข่ายชําระภาษี (จากทะเบยีนคุมผูเ้สียภาษี) 
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(ก่อนการจัดทาํร่างงบประมาณรายจ่ายประจาํปี กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือซักซ้อมแนว

ทางการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีนั้นๆ โดยจะระบุการประมาณการรายรับข้างต้นด้วย 

จึงขอให้ศกึษาทาํความเข้าใจก่อนการจัดทาํงบประมาณฯ ในแต่ละปี) 
 

 1.3.3 การกาํหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลีย่ต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปีของทรัพย์สนิ เพ่ือคาํนวณภาษีกรณีที่ไม่อาจ

หาค่าเช่าอนัสมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้เน่ืองจากเจ้าของประกอบกจิการเอง พบว่า 

- ส่วนใหญ่มิได้กาํหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางฯ  
- กาํหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางฯ แต่ไม่ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สนิใน 

พ้ืนที่รับผิดชอบของ อปท. เช่น บ่อบาํบัดนํา้เสีย ลานคอนกรีต ถนนคอนกรีต สนามฟุตบอล 

ศาลา ป้อมยาม ถนนลาดยางแอสฟัลต์ สนามหญ้า ที่ดินที่ไม่มีการปรับปรงุสภาพ หรือปรับปรุง

สภาพแล้วเป็นลานดิน เป็นต้น  

การปฏิบัติตามข้อมูลข้างต้น จะส่งผลต่อการประเมินค่ารายปีเพ่ือคํานวณเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดิน  (ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ  ที่มท 0307/ว2393  ลว. 10 

กนัยายน 2536 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดาํเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2536) 

 

 1.3.4 การจดัเก็บรายไดที้จ่ดัเก็บเอง 

  - จัดเก็บรายได้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน  ตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  

หลักเกณฑ ์และหนังสอืสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  (1) การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและทีดิ่น  

  (1.1) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  คาํนวณค่ารายปีไม่ถูกต้อง 
  -โรงเรือนที่ติดตั้งส่วนควบเป็นเคร่ืองจักร (กรณหีาค่าเช่าไม่ได้) คาํนวณเฉพาะ

โรงเรือนหรือโรงเรือนและราคาเคร่ืองจักรที่มิใช่มูลค่าเคร่ืองจักรสุทธิ  โดยมิไดน้ํามูลค่า

เครื่องจักรสุทธิและอตัราดอกเบี้ ยสถาบนัการเงินที่ใหป้ระโยชนสู์งสุด ณ เวลานั้น ๆ มา

คํานวณเพือ่หาค่ารายปีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 13 และ

หนังสอืกรมการปกครอง ที่ มท 0313.5/ว 1771 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 เร่ือง แนวทาง
ปฏบิตัิในการจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
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  - มิได้นาํพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่น/พ้ืนที่ต่อเนื่อง/ส่วนควบมาคาํนวณค่ารายปี เช่น 

ลานจอดรถ ลานคอนกรีต บ้านพักคนงาน สนามกีฬา บ่อบาํบัดนํา้เสยี โรงจอดรถ โรงนํา้แขง็ 

ป้อมยาม เป็นต้น  
(1.2) ประเภทหอพกั อพารเ์มน้ท ์แมนชัน่ มิได้นาํพ้ืนที่ประกอบธุรกจิต่างๆ  

รวมเป็นค่ารายปีเพ่ือคาํนวณภาษีโรงเรือนฯ ที่ต้องชาํระในแบบแจ้งรายการฯ (ภรด.2) เช่น  
ร้านเสริมสวย ร้าอนิเตอร์เนท็ ร้านซักรีดอบ  เป็นต้น 

  (1.3) ประเภทป๊ัมนํ้ามนั  มิได้นาํพ้ืนที่ต่อเน่ือง/ส่วนควบบางส่วนรวมเป็นค่า
รายปี เช่น ลานคอนกรีต ห้องนํา้ บ้านพักคนงาน  ถงัพักนํา้  เป็นต้น 

 1.3.5  ลูกหนี้ ประเภทภาษี 

  - จัดทาํรายละเอยีดผู้ชาํระภาษี (กค.1) ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ คัดรายชื่อเฉพาะผู้

ที่มายื่นแบบแสดงรายการฯหรือผู้ชาํระภาษีในปีก่อน   กค.1 ทีถู่กตอ้ง เป็นการนาํรายละเอียด
ผูที้่อยู่ในข่ายตอ้งชําระภาษีจากทะเบียนคุมผูชํ้าระภาษี(ผ.ท.5) โดยถือยอดเงินภาษีที่เคย
ประเมินปีล่าสุด (ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทกึบัญชีการจัดทาํทะเบียน และ

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ) 

  - กรณีผู้อยู่ในข่ายต้องชาํระภาษีแต่มิได้ยื่นแบบประเมินฯ พนักงานเจ้าหน้าที่

มิได้ดาํเนินการประเมินและแจ้งการประเมินตาม พรบ.ภาษีโรงเรือน พ.ศ.2476 มาตรา 24 ทวิ 
แต่อย่างใด  
  - ตั้งลูกหนี้ ค่าภาษีไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ตั้งลูกหนี้ภาษีต่างๆ จากผู้อยู่ในข่ายต้อง

ชาํระภาษีแต่ไม่มาชาํระเงิน หรือบางแห่งตั้งลูกหนี้จากผู้มายื่นแบบประเมินฯ แต่ไม่ชาํระภาษี  
(การตั้ งลูกหนี้ ภาษีที่ถูกตอ้งนั้น อปท.ตอ้งตั้ งจากผูอ้ยู่ในข่ายฯ ทั้งที่ยื่นและไม่ยื่นแบบ

ประเมินฯ รวมทั้งมิไดชํ้าระเงิน โดย อปท.ตอ้งมีการประเมินตาม กม. หรือแจ้งประเมิน   

จึงจะถอืไดว่้าเป็นลูกหนี้ ภาษี) 
 
1.4 ดา้นการใชจ่้ายเงิน ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ เช่น 

1.4.1 ประมาณการรายจ่ายในงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจาํปีไม่ถูกต้อง 
 กล่าวคือ บันทกึเฉพาะประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ฯ ประจาํปีงบประมาณ มิได้บันทกึ

รายการโอนเพ่ิม-ลด งบประมาณรายจ่ายระหว่างงวดปีนั้น 

1.4.2 หน่วยงานผู้เบกิดาํเนินการวางฎกีาเบกิเงินให้แก่เจ้าหนี้ เกนิกว่าห้าวัน นับจากวันที่ 
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ได้ตรวจรับทรัพย์สนิหรือตรวจรับงานถูกต้อง  เป็นการไม่ปฏบิตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 47    

1.4.3 การเบกิจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับและหนังสอืที่เกี่ยวข้อง ที่พบ 
บ่อยคร้ัง เช่น 
  (1) กรณค่ีาใช้จ่ายในการฝึกอบรมของข้าราชการของ อปท. เช่น 

   - มีการจัดเลี้ยงอาหาร 1-2 มื้อ แต่เบกิค่าเบี้ยเลี้ ยงเตม็อตัรา 

   - ค่ายานพาหนะเกนิสทิธ/ิไม่ประหยดัตามความจาํเป็น 

(2) กรณค่ีาใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคคลภายนอก  
  - ค่าอาหาร ที่พัก เบกิเกนิอตัราที่กาํหนดตามระเบยีบฯ กล่าวคือ  
            กรณีผูจ้ดัอบรมไม่จดัอาหาร เบกิได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกนิอตัราตามบญัชี

หมาย 11 ที่ระเบยีบฯ กาํหนด ได้แก่ 

-ไม่ได้จัดเลี้ยงอาหารทั้ง 3 มื้อ เบกิจ่ายไม่เกนิ 120 บาท/วัน/คน 

- จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ เบกิจ่ายไม่เกนิ  40 บาท 

- จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ เบกิจ่ายไม่เกนิ  80 บาท 

  กรณีผูจ้ดัอบรมไม่จดัทีพ่กั เบกิได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกนิอตัราที่กาํหนดตาม

ระเบยีบฯ กล่าวคือ เบกิได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ 300 บาท ตามบญัชีหมาย 10 ที่ระเบยีบฯ 

กาํหนด  
 การเบกิจ่ายเกนิสทิธข้ิางต้น เป็นการไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 

 (3) การจัดแข่งขนักฬีาของ อปท เบกิจ่ายเงินเป็นเงินสดหรือค่าของรางวัล รวม

เป็นเงินเกินรอ้ย 25 ของประมาณการค่าใชจ่้ายของโครงการ ซ่ึงเป็นการไม่ปฏิบติัตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.4/ ว 2589 ลงวนัที ่ 3 สิงหาคม 2547 เรือ่ง 
หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินในการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
  (4) เบกิจ่ายการจัดทาํเวบ็ไซด์เกนิอตัราที่กาํหนด เป็นการไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาํหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการปฏบิตัิราชการขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6 และตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 139 ลงวันที่ 
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25 ธนัวาคม 2544 เร่ือง การเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดทาํ website และ webpage กาํหนดให้

เบกิค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อหน่วยต่อชุดรวมกนัไม่เกนิ 20,000.- บาท  

  (5) เบกิจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ 

ลักษณะงานที่เบกิจ่ายมิใช่เป็นงานตามหน้าที่ปกต ิตามที่กาํหนดให้เบกิจ่ายตามหนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบกิ
จ่ายเงินตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการขององคก์รปกคาองส่วนท้องถิ่น  
  นอกจากนี้การขออนุมัตปิฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ ต้องระบุเหตุผลความ

จาํเป็น พร้อมปริมาณงานที่ต้องปฏบิตัิงานนอกเวลา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัต ิ

  (6) การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดารายหนึ่งๆ ที่มีเงินรวมตั้งแต่ 

10,000.-บาทขึ้นไป แม้จะแบ่งจ่ายคร้ังหนึ่งๆ ไม่ถงึ 10,000.-บาท  ผู้มีหน้าที่หักภาษี มไิด้หัก

ภาษี ณ ที่จ่ายอตัราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน เป็นการไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบกระทรง

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 71และประมวล

รัษฏากร มาตรา 50 (4) 

 1.4.3  เงินอดุหนุน  มีข้อสงัเกต ดงันี้การเบกิจ่ายเงินอดุหนุน ปฏบิตัิไม่ถูกต้อง และไม่

ครบถ้วน ตามหนังสอืสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 

มกราคม 2553 เร่ือง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอดุหนุน
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) มิได้จัดทาํบนัทกึข้อตกลงกบัผู้แทนขององค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายและองค์กร 
การกุศล  

          (2) มิได้แจ้งหนังสอืแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอดุหนุน เกี่ยวกบัเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน  

การรายงานผลการดาํเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตาํบลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่โครงการแล้วเสรจ็ 

พร้อมเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)   
           (3) มิได้ตดิตามและประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ขอรับเงิน

อดุหนุน ส่งผลให้ไม่ทราบว่าการดาํเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามบนัทกึตก

ลงฯ หรือไม่ 
 (4) การแจ้งและยื่นโครงการฯ ขอรับเงินอดุหนุน  ดาํเนนิการหลงัการจัดทาํ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีนั้น ๆ ดังน้ัน สภาท้องถิ่นอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายเงินอดุหนุน

โดยมิได้พิจารณาโครงการพร้อมรายละเอยีด วัตถุประสงค์  และค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ 
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การเบกิจ่ายเงินอุดหนุนขา้งตน้เป็นการปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง และไม่ครบถว้น ตาม

หนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ ว 74 ลงวนัที ่8 มกราคม 

2553 เรือ่ง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใชจ่้ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2541  
 1.4.3 การจ่ายขาดเงินสะสม 

(1) บางรายการดาํเนินการไม่ถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบกิจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 เช่น 

  - ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น 
  - เป็นกจิการที่ไม่อยู่ในอาํนาจหน้าที่ของ อปท.  
  (2) จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิีเศษ
สาํหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นการปฏบิตัิไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรการ

พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด เร่ืองกาํหนดเงื่อนไขและวิธกีารกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น

สาํหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพิีเศษ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการ

กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น เร่ือง 

กาํหนดเงื่อนไขและวิธกีารกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 และ

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2552 เร่ืองการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพิีเศษสาํหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

  1.4.4 การโอนเพิม่-ลดงบประมาณรายจ่าย  ในแต่ละปีงบประมาณมีการโอน-เพ่ิม

ลดงบประมาณมากมายหลายครั้ง  แสดงให้เหน็การบริหารจัดการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ

ผู้รับผดิชอบ 
 1.4.5 ทะเบยีนคุมรายจ่าย  ไม่จัดทาํ/จัดทาํไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั 
 

1.5 ดา้นการบญัชีพสัดุและบริหารทรพัยสิ์น 
1.5.1 หน่วยงานจัดทาํของเอง มไิด้เสนอผู้บริหารแต่งตั้งผู้ควบคุมและคณะกรรมการ 

ตรวจการปฏบิตัิงาน เป็นการไม่ปฏบิตัิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.

2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 10 

 1.5.2 กรณจีัดซื้ออปุกรณต่์างๆ แจกจ่ายประชาชน ส่วนใหญ่มิได้ดาํเนินการ 
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  - จัดทาํบญัชีคุมการรับ-จ่ายพัสดุ 
  - มิได้สาํรวจและระบุช่ือ รวมทั้งลายมือช่ือผู้รับของ 
(ตามหนังสอืกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ ์2543 เร่ือง 
หลักเกณฑว่์าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอาํนาจหน้าที่ของ อบจ. 

เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543) 

 1.5.3 การจัดทาํบญัชีคุมการรับ-จ่ายพัสดุ และยอดคงเหลือ ไม่เป็นปัจจุบนั รวมทั้งมไิด้ 
จัดทาํใบเบกิเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเบกิจ่าย 
     1.5.4 กรณกีอง/งาน ต่างๆ ที่รับมอบพัสดุจากพัสดุกลางแล้ว ส่วนใหญ่มิได้จัดทาํบญัชี

คุมการรับ-จ่ายพัสดุ ตามหนังสอืกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่  25 

มิถุนายน2542 เร่ืองคาํแนะนาํเกี่ยวกบัการบริหารงานพัสดุของ อปท. 

 

 1.5.5  ส่วนใหญ่มิได้จัดทาํแผนการจัดหาประจาํปี ประกอบด้วย 

แบบ ผด.1  แผนการจัดหาประจาํปี ของเจ้าของเงิน 

แบบ ผด.2  แผนการจัดหาประจาํปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบ ผด.3  รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจาํปี 

 นอกจากนี้  บาง อปท. มิได้จัดทาํแผนปฏบิตัิการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และรายงานผล

การดาํเนินงานตามแผนปฏบิตัจิัดซื้อจัดจ้าง(ผด.6) (เฉพาะประเภทครภุัณฑท์ี่มีวงเงินตั้งแต่ 1 

แสนบาทขึ้นไป และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่  1 ล้านบาทขึ้นไป) ซึ่งเป็นการไม่ปฏบิตัิตาม

หนังสอืกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่  25 มถุินายน 2542 

1.5.6 มิได้ตดิอากรแสตมป์ข้อตกลงที่เป็นการจ้าง 

1.5.7 ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/สญัญาจ้าง พบว่าคัดลอกข้อมูลมาทั้งฉบบัโดย

มิได้ปรับเพ่ิม-ลดให้เนื้อหาสาระสอดคล้องการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังน้ัน ๆ ซึ่งจะส่งผลตามความ

เสยีหายแก่ อปท. 

1.5.8 ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปฏบิตัิงานไม่ครบถ้วนและไม่
เป็นไปตามขั้นตอนของการควบคุมงานและการตรวจงานจ้าง เช่น  

- ผู้ควบคุมงานจัดทาํรายงานรายสปัดาห์เพียงชุดเดียว โดยรวบรวมให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ลงลายมือช่ือในรายงานรายสปัดาห์ทั้งหมดพร้อมรายงานฯคร้ังสดุท้าย  
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(ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 

48-49) 

1.5.9  การใช้รถยนต์ของทางราชการ บาง อปท. มิได้ปฏบิตัิตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  เช่น 

 - ไม่จัดทาํ/จัดทาํใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ 3) ไม่ครบถ้วน 

 - ไม่จัดทาํ/จัดทาํสมุดบนัทกึการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 4)ไม่เป็นปัจจุบนั 

รวมทั้งระบุข้อมูลในสมุดบนัทกึการใช้รถยนต์ฯ ไม่ครบถ้วน 
 - มิได้สาํรวจและกาํหนดเกณฑก์ารใช้สิ้นเปลืองนํา้มันเช้ือเพลิงของรถแต่ละคัน 

  - มิได้นาํข้อมูลจากสมุดบันทกึการใช้รถยนต์ส่วนกลางและใบขออนุญาตใช้รถฯ 

ไปใช้ในการบริหารจัดการการใช้รถฯ เช่น การใช้นํา้มันของรถแต่ละคัน การตั้งงบประมาณ

รายจ่ายในงวดปีถดัไป 
 

2.  สาเหตุของประเด็นขอ้สงัเกต ฯ ตามขอ้ 1 
ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบตามข้อ 1.1- 1.5 ข้างต้น  ส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก 

(1) ผู้รับผดิชอบทั้งระดับปฏบิตัิและระดับบริหาร  
-  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏบิตัิงานตามขั้นตอนกระบวนการที่ได้รับ 

มอบหมาย ไม่ครบถ้วน เพียงพอ 
  -  ทบทวน ศกึษา และทาํความเข้าใจ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับที่เกี่ยวข้องกบังานที่

รับผดิชอบไม่เพียงพอและไม่เป็นปัจจุบนั 
  -  ผู้รับผดิชอบตามลาํดับช้ัน ปฏบิตัิงานไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  -  การประสานงานระหว่างงานที่เกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ 

  - ปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมาย มิได้สอบถาม 

และเร่งรัดลูกหนี้ที่ค้างนาน รวมทั้งรายงานกรณดีังกล่าวต่อผู้บริหารตามลาํดับช้ันเพ่ือดาํเนินการ

สั่งการแก้ไขปัญหาข้างต้น รวมทั้ง ศกึษาทาํความเข้าใจแนวทางการบนัทกึบญัชีไม่เพียงพอและ

ไม่เป็นปัจจุบนั 
 - ระบบการควบคุมภายใน มไีม่เพียงพอ 

- ผู้รับผดิชอบระดับผู้บริหารตามลาํดับช้ัน สอบทาน ติดตามและควบคุมการ 
ปฏบิตัิงานของใต้บงัคับบญัชาไม่เพียงพอ และไม่ต่อเน่ืองอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา

ที่เกดิขึ้นแต่ละประเดน็ข้างต้น 
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3.แนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขสาเหตุฯ ตามขอ้ 2 
 3.1  ผู้บริหารตามลาํดับช้ัน ทบทวน ศกึษา กฎ ระเบยีบ ข้อบังคบและหนังสอืสั่งการที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือกาํหนดแนวทาง/คู่มือ/ขั้นตอนการปฏบิตัิงานด้านต่างๆข้างต้น เป็นลายลักษณ์

อกัษร เพ่ือป้องกนัหรือลดความผดิพลาดให้น้อยลงรวมทั้งต้องทบทวน ติดตาม และปรับปรงุ

คู่มือฯดังกล่าวให้ทนัสมัยและเป็นปัจจุบนัอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

3.2  ผู้บริหารตามลาํดับช้ันต้องสอบทาน/ติดตามผลการปฏบิตัิงานของผู้ใต้บงัคับบัญชา 

เพ่ือป้องกนัหรือลดความผดิพลาดให้น้อยที่สดุ 
3.3 ระดับผู้ปฏบิตัิต้องทบทวน ศกึษา ทาํความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

และนาํไปปฏบิตัิให้ครบถ้วน โดยต้องแจ้งผลการปฏบิตัิงานต่อผู้บงัคับบญัชาตามลาํดับช้ันทุก

กรณ ีเพ่ือผู้บงัคับบญัชาพิจารณาตัดสนิใจในการบริหารจัดการต่อไป 
แต่อย่างไรกต็าม ผู้รับผดิชอบทั้งระดับผู้บริหารและปฏบิตัิ ต้องทบทวน ศกึษาทาํความ

เข้าใจระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง  
พ.ศ.2544 ซึ่งระบุกรณกีารเบกิจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคับฯ  ต้องรับโทษปรับ

ทางปกครองตามระเบยีบดังกล่าวข้างต้น 

 

 สรุปบทเรียน (Summary) 
บทเรียนนี้   ทําให้ผูเ้ข ้ารับการอบรมมีความเข้าใจประเด็นข้อสังเกตจากการ

ตรวจสอบของ สตง. และจะสามารถวิเคราะหห์าสาเหตุเพือ่กําหนดแนวทาง/มาตรการ/

คู่มือในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ใหช้ดัเจนเป็นรูปธรรมและนําไปสู่การปฏิบติั เพื่อลด

ความผิดพลาด/จุดอ่อนในการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหล้ดนอ้ยลง  


