เอกสารเผยแพร่ความรู ้
“ข้อบกพร่องที่
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจพบ”
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วัตถุประสงค์ของการจัดทําเอกสารการเผยแพร่
1. เพือ่ เป็ นคู่มือในการเผยแพร่ความรู ้ ข้อบกพร่องด้านการเงิน การคลัง
และความรับผิดทางกฎหมายของผูบ้ ริหารและบุคลากรท้องถิน่
2. เป็ นเอกสารประกอบการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
3. เป็ นฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภาพรวมของบทเรียน (Session Overview)
เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึง การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็ นการสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ยวกับประเด็นข้ อตรวจพบที่เป็ นข้ อสังเกตในการปฏิบัติงานของ สตง.ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น และวิเคราะห์หาสาเหตุขของข้ อสังเกตฯ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อสังเกตฯ ในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. โดยกําหนดแนวทาง/มาตรการ/คู่มือในการปฏิบัติงานด้ านต่างดังกล่าว ให้ ชัดเจน
เป็ นรูปธรรมและนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อลดความผิดพลาด/จุดอ่อนในการปฏิบัติงานด้ านการเงิน การบัญชี
การพัสดุและอื่นๆ ภายในหน่วยงานให้ ลดน้ อยลง

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ (Learning Objective)
ให้ ค วามรู้ เกี่ย วกับ ข้ อ ตรวจพบที่เ ป็ นข้ อสัง เกตจากการตรวจสอบของสํา นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและกําหนดแนวทาง/มาตรการ/คู่มือใน
การปฏิบั ติ งานด้ า นการเงิ น การบัญ ชี การพั ส ดุ แ ละอื่น ๆ ภายในหน่ ว ยงานให้ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น
รูปธรรมและนําไปสู่การปฏิบัติ หรือลดความผิดพลาด/จุดอ่อนในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้ ลด
น้ อยลง

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง. มีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. ประเด็นข้ อสังเกตของ สตง.จากการตรวจสอบ อปท.
2. สาเหตุของประเด็นข้ อสังเกต ฯ ตามข้ อ 1
3. แนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขสาเหตุของข้ อสังเกตฯ ตามข้ อ 2
1. ประเด็นข้อสังเกตของ สตง.จากการตรวจสอบ อปท. ที่ตรวจพบ แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ านแผนงาน
1.2 ด้ านการเงินการบัญชี
1.3 ด้ านรายได้
1.4 ด้ านการใช้ จ่ายเงิน
1.5 ด้ านการบริหารพัสดุ
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1.1 ด้านแผนงาน ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ เช่น
1.1.1 แผนดําเนินงานประจํ าปี
- กรณีจัดทํางบประมาณเพิ่มเติมหรือจ่ายขาดเงินสะสมหรือได้ รับแจ้ งแผนงาน/
โครงการเพิ่มเติมจากหน่ วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้ นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณนั้นๆ ส่วนใหญ่ มิได้จัดทํ า
แผนการดําเนินงานเพิม่ เติม ฉบับที่ 1,2.3…………
- ระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินการในบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ไม่ครบถ้ วน
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4298 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548)
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่น ทําหน้ าที่ไม่
ครบถ้ วน เช่น
(1) มิได้ กาํ หนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(2) มิได้ รายงานผลการประเมินผลของปี งบประมาณนั้นๆ ต่อสภาท้ องถิ่น ผู้บริหาร
ส่วนท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
(3) มิได้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้ องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้ อ 29)
- มิได้ นาํ แผนดําเนินงานประจําปี ไปสู่การปฏิบตั ิหรือนําใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ด้านการเงินการบัญชี ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ เช่น
1.2.1 การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจํ าวัน
(1) กรณีเงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาในตู้นิรภัยตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน แต่ไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีเงินสด
(2) เงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาในตู้นิรภัยไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชีเงิน
สด และมิได้ จัดทํารายงานสถานะการเงินประจําวัน พฤติกรรมดังกล่าวแสดงว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับ
ชอบมีพฤติกรรมในทางที่ไม่ชอบ
(3) เงินสดที่รับหลังปิ ดบัญชีประจําวัน มิได้ เก็บรักษาในตู้นิรภัยของทางราชการ
(4) กรรมการเก็บรักษาเงิน มิได้ ทาํ หน้ าที่ให้ ครบถ้ วน กล่าวคือ มอบกุญแจให้
กรรมการอื่นถือแทน และมิได้ ทาํ หน้ าที่ตรวจนับตัวเงินสดพร้ อมนําเงินสดคงเหลือเก็บรักษาใน
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ตู้นิรภัย
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้ อ 22-33)
1.2.2 การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ
- ไม่ จั ด ทํา /จั ด ทํา งบแสดงฐานะการเงิ น และงบอื่ น ๆ พร้ อมรายละเอี ย ด
ประกอบไม่เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ
- จัดทํารายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงินไม่ครบถ้ วน เช่น
รายจ่ ายค้ างจ่ าย เงินอุดหนุ นทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ค้างจ่ าย รายละเอียดรายจ่ ายจากเงิน
สะสม เป็ นต้ น
(ตามระเบียบ มท.ว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้ อ 98-100 และระเบียบกรมการปกครองว่า
ด้ วยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ.2543)
1.2.3 งบทรัพย์สิน
- ยอดคงเหลือตามงบทรัพย์สนิ แต่ละประเภทไม่ตรงกับรายละเอียดประกอบ/
ไม่มีรายละเอียดประกอบ
- บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในงวดปี นั้นๆ ไม่ครบถ้ วน
- จําหน่ายทรัพย์สนิ ออกจากทะเบียนคุมฯ แต่มิได้ มิได้ บันทึกรายการดังกล่าวใน
งบทรัพย์สนิ
(ระเบียบกรมการปกครองว่าด้ วยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2543)
- ยอดคงเหลือตามงบทรัพย์สินไม่ ตรงกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน กล่ าวคือ
ทรัพย์สนิ แต่ละประเภทตามงบทรัพย์สนิ ต้ องเท่ากับทะเบียนคุมทรัพย์สนิ แต่ละประเภท ไม่รวม
ทรั พ ย์ สิ น ที่ บั น ทึ ก ในทะเบี ย นคุ ม ฯ แต่ มิ ต้ องนํา มาแสดงในงบทรั พ ย์ สิ น ดั ง นั้ น ทุ ก สิ้ น
ปี งบประมาณเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู รับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องจึงต้ องสอบยันยอดรวมของทรั พย์สินแต่ ละ
ประเภทระหว่างงบทรัพย์สนิ กับทะเบียนคุมฯ
1.2.4 เงินฝากธนาคาร
- กรณี ย อดเงิ น คงเหลื อ ตามบั ญ ชี ไ ม่ ต รงกั บ หนั ง สื อ รั บ รองของธนาคาร/
BANKSTATEMENT มิได้ จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร/จัดทําไม่เป็ นประจําทุกเดือน
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(ระเบียบกรมการปกครองว่าด้ วยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2543)
1.2.5 กรณีการจ่ ายเช็ค
(1) ขีดคร่อมเฉพาะต้ นขั้วเช็ค แต่เช็คที่จ่ายมิได้ ขดี คร่อมและมิได้ ขดี ฆ่าผู้ถอื
การปฏิบัติดังกล่าว อาจทําให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบนําเช็คดังกล่าวไปขึ้นเงินสด และไปหมุนใช้
ก่อน
(2) กรณีการยืมเงินและขอรับเป็ นเงินสด โดยจ่ ายเช็คในนามของเจ้ าหน้ าที่
การเงิน เจ้ าหน้ าที่การเงินอาจนําเงินยืมที่รับมาเป็ นเงินสดดังกล่ าวไปหมุนใช้ ก่อนจ่ ายให้ ผ้ ูยืม
เงิน
(3) เช็คที่ยกเลิกแล้ ว มิได้ นาํ มาติดกับต้ นชั้วเช็ค กล่าวคือ ขีดฆ่ายกเลิกเฉพาะ
ต้ นขั้วเช็ค แต่เช็คมิได้ ขีดฆ่าว่ ายกเลิกเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบอาจนําเช็คดังกล่าวไปขอขึ้นเงินที่
ธนาคารโดยปลอมลายมือชื่อผู้ส่ังจ่ ายหรือบางครั้งผู้ส่ังจ่ ายลงลายมือชื่อแล้ วแต่ มีข้อความไม่
ถูกต้ องจึงยกเลิก
(4) ผู้ลงนามในเช็ค/ผู้ส่งั จ่ายเช็ค ลงนามในเช็คโดยมิได้ ตรวจสอบกับหลักฐาน
การจ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบอาจระบุจาํ นวนเงินเกินหลักฐานการจ่าย หรือนํา
หลักฐานการจ่ายที่เบิกจ่ายแล้ วมาขอเบิกซํา้ หรืออื่นๆ
(5) ผู้ส่งั จ่ายเช็คลงนามในเช็คไว้ ล่วงหน้ า กล่าวคือ ผู้ส่งั จ่ายเช็คลงนามในเช็ค
โดยเช็คดังกล่ าวมิได้ ระบุนามผู้มีสิทธิรับเงิน จํานวนเงิน วันเดือนปี และข้ อความอื่น ๆ แต่
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจะระบุภายหลัง
(6) มีช่องว่าง/เนื้อที่ท่สี ามารถเพิ่มเติมจํานวนเงิน กล่าวคือ ช่องที่เติมจํานวน
เงินเป็ นตัวเลขมิได้ เขียนตัวเลขให้ ชิดสัญลักษณ์ “B” ส่วนข้ างหลังมิได้ ขีดเส้ นให้ ชิดกับจํานวน
เงิ น ที่เ ป็ นตั ว เลข(จํา นวนเงิ น ที่เ ป็ นตั ว อั ก ษรต้ อ งขี ด เส้ น หน้ า หลั ง ด้ ว ย) กรณี น้ ี เจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบอาจจัดทํา BANK STATEMENT ปลอม หรื ออาจแจ้ งว่ ามิได้ รับ BANK
STATEMENT จากธนาคาร
ข้ อสังเกตตามข้ อ (1)-(6) ข้ างต้ น ส่วนใหญ่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบระดับปฏิบัติ
มิได้ จัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็ นประจําทุกเดือน ซึ่งจะเป็ นช่ องทางให้ เกิดการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน
1.2.6 ทรัพย์สินทีเ่ กิดจากเงินกู ้
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- บันทึกรายการเมื่อมีการชําระหนี้เงินกู้ให้ เจ้ าหนี้ ไม่ถูกต้ อง ซึ่งต้ องบันทึกตาม
ระเบียบกรมการปกครองว่ าด้ วยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2543 ข้ อ 26 และหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้ องถิ่น ที่
มท 0808.4/ว 21 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 กล่าวคือ
สมุดเงินสดจ่าย
เดบิต เจ้ าหนี้เงินกู้(เงินต้ น)
XX
งบกลาง (ดอกเบี้ย)
XX
เครดิต เงินฝากธนาคาร(จํานวนจ่าย)
XX
พร้ อมจัดทําใบผ่านรายการทั่วไป เพื่อให้ ค่าใช้ จ่ายตามทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
ตรงกับยอดค่าใช่จ่ายในบัญชีแยกประเภท โดย
เดบิต งบกลาง (เงินต้ น)
XX
เครดิต เงินสะสม
XX
1.2.7 ลูกหนี้ เงินยืมงบประมาณ
- ณ วั น สิ้ นงวด เงิ น ยื ม ฯที่ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง ใช้ มิ ไ ด้ บั น ทึ ก เป็ นรายจ่ า ยในงวด
ปี งบประมาณนั้นๆ (ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้ วยการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้ อ48)
- ค้ างนาน/สัญญาการยืมเงินสูญหาย/ระบุข้อมูลในสัญญาไม่ครบถ้ วน
1.2.8 เงินรับฝาก ได้ แก่
(1) เงินรับฝากโครงการถ่ายโอนฯ เหลือจ่ าย (งวดปี 2548) (อาหารเสริมนม
อาหารกลางวัน ฯลฯ) รวมทั้งดอกเบี้ยเงินโครงการถ่ายโอนฯ
- มิได้ นาํ ส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่
กค 0530.4/ว.114 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ข้ อ 2)
- ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินรับฝากโครงการถ่ายโอน/ดอกเบี้ยเงินโครงการถ่าย
โอนฯไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร(โครงการถ่ายโอนฯ)
(2) เงินประกันสัญญา
- ยอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
- เงินประกันสัญญา ครบกําหนดจ่ ายคืน มิได้ คืนให้ คู่สัญญาโดยเร็ว (อย่างช้ า
ต้ องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สญ
ั ญาพ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญา)
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(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ข้ อ 137)
(3) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
- มิได้ จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
ควบคุมลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่ การยืม การชําระเงินต้ นและดอกเบี้ยว่ า
เป็ นไปตามสัญญาการยืมหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่ างไรบ้ าง เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการ
ต่อไป
- ยอดคงเหลือตามบัญชีไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร
1.2.9 บัญชีรายจ่ ายค้างจ่ าย
- มิได้ ขออนุมัติกนั เงินไว้ จ่ายในงวดปี ถัดไปจากผู้บริหารท้ องถิ่น ส่งผลต่องบ
แสดงฐานะการเงิน กล่าวคือ นําเงินสะสมมาจ่าย ซึ่งเรียกว่าเงินขาดในงวดการเงินนั้น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0808.4/ว 3239 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550)
1.3 ด้านรายได้ ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ เช่น
1.3.1 แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- มิ ไ ด้ จั ด ทํา /มิ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูล
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่ อปท.จัดเก็บเอง ได้ อย่างเป็ นธรรม ถูกต้ องและครบถ้ วน
- มิได้ นําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนคุมทรัพย์สินไปใช้ ในการจัดเก็บอย่ าง
จริงจัง กล่ าวคือ ใช้ วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เจ้ าของทรัพย์สินเป็ นผู้แจ้ ง
รายละเอียดทรัพย์สนิ โดยเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นไม่ได้ ตรวจสอบทรัพย์สนิ ดังนั้นเจ้ าหน้ าจัดเก็บต้ อง
ใช้ ทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นฐานข้ อมูล พร้ อมตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ อปท.มีรายได้ เพิ่มขึ้น
- มิได้ สาํ รวจและปรับปรุงฐานข้ อมูลแหล่งที่มาของรายได้ ให้ เป็ นปัจจุบนั
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2550)
1.3.2 ประมาณการรายรับ
- การจัดทําประมาณการรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบาํ รุงท้ องที่ และ
ภาษีป้าย ส่วนใหญ่ ถือยอดตามรายรับจริงหรือประมาณการของปี ที่ผ่านมาเป็ นเกณฑ์ มิได้ถือ
ยอดประมาณการตามจํ านวนผูอ้ ยู่ในข่ายชําระภาษี (จากทะเบียนคุมผูเ้ สียภาษี)
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(ก่อนการจัดทําร่ างงบประมาณรายจ่ ายประจําปี กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือซักซ้ อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี นั้นๆ โดยจะระบุการประมาณการรายรับข้ างต้ นด้ วย
จึงขอให้ ศกึ ษาทําความเข้ าใจก่อนการจัดทํางบประมาณฯ ในแต่ละปี )
1.3.3 การกําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลีย่ ต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปี ของทรัพย์สนิ เพื่อคํานวณภาษีกรณีท่ไี ม่อาจ
หาค่าเช่าอันสมควรหรือหาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้ าของประกอบกิจการเอง พบว่า
- ส่วนใหญ่มิได้ กาํ หนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางฯ
- กําหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางฯ แต่ไม่ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สนิ ใน
พื้นที่รับผิดชอบของ อปท. เช่ น บ่อบําบัดนํา้ เสีย ลานคอนกรีต ถนนคอนกรีต สนามฟุตบอล
ศาลา ป้ อมยาม ถนนลาดยางแอสฟัลต์ สนามหญ้ า ที่ดินที่ไม่มีการปรับปรุงสภาพ หรือปรับปรุง
สภาพแล้ วเป็ นลานดิน เป็ นต้ น
การปฏิบัติต ามข้ อ มู ลข้ างต้ น จะส่ ง ผลต่ อการประเมินค่ ารายปี เพื่ อ คํานวณเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่มท 0307/ว2393 ลว. 10
กันยายน 2536 เรื่อง ซักซ้ อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536)
1.3.4 การจัดเก็บรายได้ทีจ่ ดั เก็บเอง
- จั ด เก็ บ รายได้ ไม่ ถู ก ต้ องและครบถ้ วน ตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ
หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
(1) การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
(1.1) ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คํานวณค่ารายปี ไม่ถูกต้ อง
-โรงเรือนที่ติดตั้งส่วนควบเป็ นเครื่องจักร (กรณีหาค่าเช่าไม่ได้ ) คํานวณเฉพาะ
โรงเรื อนหรื อ โรงเรื อนและราคาเครื่ องจักรที่มิใช่ มูลค่ าเครื่ องจักรสุท ธิ โดยมิได้นํามู ลค่ า
เครื่องจักรสุทธิและอัตราดอกเบี้ ยสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุด ณ เวลานั้น ๆ มา
คํานวณเพือ่ หาค่ารายปี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 13 และ
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.5/ว 1771 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2545 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบตั ิในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
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- มิได้ นาํ พื้นที่ใช้ ประโยชน์อ่นื /พื้นที่ต่อเนื่อง/ส่วนควบมาคํานวณค่ารายปี เช่น
ลานจอดรถ ลานคอนกรีต บ้ านพักคนงาน สนามกีฬา บ่อบําบัดนํา้ เสีย โรงจอดรถ โรงนํา้ แข็ง
ป้ อมยาม เป็ นต้ น
(1.2) ประเภทหอพัก อพาร์เม้นท์ แมนชัน่ มิได้ นาํ พื้นที่ประกอบธุรกิจต่างๆ
รวมเป็ นค่ารายปี เพื่อคํานวณภาษีโรงเรือนฯ ที่ต้องชําระในแบบแจ้ งรายการฯ (ภรด.2) เช่น
ร้ านเสริมสวย ร้ าอินเตอร์เน็ท ร้ านซักรีดอบ เป็ นต้ น
(1.3) ประเภทปั๊ มนํ้ามัน มิได้ นาํ พื้นที่ต่อเนื่อง/ส่วนควบบางส่วนรวมเป็ นค่า
รายปี เช่น ลานคอนกรีต ห้ องนํา้ บ้ านพักคนงาน ถังพักนํา้ เป็ นต้ น
1.3.5 ลูกหนี้ ประเภทภาษี
- จัดทํารายละเอียดผู้ชาํ ระภาษี (กค.1) ไม่ถูกต้ อง กล่าวคือ คัดรายชื่อเฉพาะผู้
ที่มายื่นแบบแสดงรายการฯหรือผู้ชาํ ระภาษีในปี ก่อน กค.1 ทีถ่ ูกต้อง เป็ นการนํารายละเอียด
ผูท้ ี่อยู่ในข่ายต้องชําระภาษีจากทะเบียนคุมผูช้ ําระภาษี(ผ.ท.5) โดยถือยอดเงินภาษีที่เคย
ประเมินปี ล่าสุด (ตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้ วยการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2543 )
- กรณีผ้ ูอยู่ในข่ายต้ องชําระภาษีแต่ มิได้ ย่ ืนแบบประเมินฯ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
มิได้ ดาํ เนินการประเมินและแจ้ งการประเมินตาม พรบ.ภาษีโรงเรือน พ.ศ.2476 มาตรา 24 ทวิ
แต่อย่างใด
- ตั้งลูกหนี้ค่าภาษีไม่ถูกต้ อง กล่าวคือ ตั้งลูกหนี้ภาษีต่างๆ จากผู้อยู่ในข่ายต้ อง
ชําระภาษีแต่ไม่มาชําระเงิน หรือบางแห่งตั้งลูกหนี้จากผู้มายื่นแบบประเมินฯ แต่ไม่ชาํ ระภาษี
(การตั้งลู กหนี้ ภาษี ที่ถูกต้องนั้น อปท.ต้องตั้งจากผู อ้ ยู่ ในข่ ายฯ ทั้งที่ยื่นและไม่ ยื่นแบบ
ประเมินฯ รวมทั้งมิได้ชําระเงิน โดย อปท.ต้องมีการประเมินตาม กม. หรือแจ้งประเมิน
จึ งจะถือได้ว่าเป็ นลูกหนี้ ภาษี)
1.4 ด้านการใช้จ่ายเงิน ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ เช่น
1.4.1 ประมาณการรายจ่ายในงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจําปี ไม่ถูกต้ อง
กล่าวคือ บันทึกเฉพาะประมาณการรายจ่ายตามข้ อบัญญัติ ฯ ประจําปี งบประมาณ มิได้ บันทึก
รายการโอนเพิ่ม-ลด งบประมาณรายจ่ายระหว่างงวดปี นั้น
1.4.2 หน่วยงานผู้เบิกดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินให้ แก่เจ้ าหนี้เกินกว่าห้ าวัน นับจากวันที่
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ได้ ตรวจรับทรัพย์สนิ หรือตรวจรับงานถูกต้ อง เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2547 ข้ อ 47
1.4.3 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและหนังสือที่เกี่ยวข้ อง ที่พบ
บ่อยครั้ง เช่น
(1) กรณีค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของข้ าราชการของ อปท. เช่น
- มีการจัดเลี้ยงอาหาร 1-2 มื้อ แต่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มอัตรา
- ค่ายานพาหนะเกินสิทธิ/ไม่ประหยัดตามความจําเป็ น
(2) กรณีค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมของบุคคลภายนอก
- ค่าอาหาร ที่พัก เบิกเกินอัตราที่กาํ หนดตามระเบียบฯ กล่าวคือ
กรณีผูจ้ ดั อบรมไม่จดั อาหาร เบิกได้ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชี
หมาย 11 ที่ระเบียบฯ กําหนด ได้ แก่
-ไม่ได้ จัดเลี้ยงอาหารทั้ง 3 มื้อ เบิกจ่ายไม่เกิน 120 บาท/วัน/คน
- จัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ เบิกจ่ายไม่เกิน 40 บาท
- จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ เบิกจ่ายไม่เกิน 80 บาท
กรณีผูจ้ ดั อบรมไม่จดั ทีพ่ กั เบิกได้ เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กาํ หนดตาม
ระเบียบฯ กล่าวคือ เบิกได้ เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 300 บาท ตามบัญชีหมาย 10 ที่ระเบียบฯ
กําหนด
การเบิกจ่ายเกินสิทธิข้างต้ น เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ วยการฝึ กอบรมฯ พ.ศ. 2549
(3) การจัดแข่งขันกีฬาของ อปท เบิกจ่ายเงินเป็ นเงินสดหรือค่าของรางวัล รวม
เป็ นเงินเกินร้อย 25 ของประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ ซึ่งเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(4) เบิกจ่ายการจัดทําเว็บไซด์เกินอัตราที่กาํ หนด เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการกําหนดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้ อ 6 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 139 ลงวันที่

36

25 ธันวาคม 2544 เรื่อง การเบิกค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา website และ webpage กําหนดให้
เบิกค่าใช้ จ่ายดังกล่าวต่อหน่วยต่อชุดรวมกันไม่เกิน 20,000.- บาท
(5) เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ไม่ถูกต้ อง กล่าวคือ
ลักษณะงานที่เบิกจ่ายมิใช่เป็ นงานตามหน้ าที่ปกติ ตามที่กาํ หนดให้ เบิกจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกคาองส่วนท้ องถิ่น
นอกจากนี้การขออนุมัตปิ ฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ต้ องระบุเหตุผลความ
จําเป็ น พร้ อมปริมาณงานที่ต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลา เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพิจารณาอนุมัติ
(6) การจ่ายเงินค่าจ้ างเหมาบุคคลธรรมดารายหนึ่งๆ ที่มีเงินรวมตั้งแต่
10,000.-บาทขึ้นไป แม้ จะแบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถงึ 10,000.-บาท ผู้มีหน้ าที่หักภาษี มิได้ หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้ อยละ 1 ของยอดเงินได้ พึงประเมิน เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรง
มหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 71และประมวล
รัษฏากร มาตรา 50 (4)
1.4.3 เงินอุดหนุน มีข้อสังเกต ดังนี้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปฏิบตั ิไม่ถูกต้ อง และไม่
ครบถ้ วน ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้ จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กล่าวคือ
(1) มิได้ จัดทําบันทึกข้ อตกลงกับผู้แทนขององค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมายและองค์กร
การกุศล
(2) มิได้ แจ้ งหนังสือแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงิน
การรายงานผลการดําเนินงานให้ องค์การบริหารส่วนตําบลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่โครงการแล้ วเสร็จ
พร้ อมเงินเหลือจ่าย(ถ้ ามี)
(3) มิได้ ตดิ ตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ส่งผลให้ ไม่ทราบว่าการดําเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขตามบันทึกตก
ลงฯ หรือไม่
(4) การแจ้ งและยื่นโครงการฯ ขอรับเงินอุดหนุน ดําเนินการหลังการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี นั้น ๆ ดังนั้น สภาท้ องถิ่นอนุมัตงิ บประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน
โดยมิได้ พิจารณาโครงการพร้ อมรายละเอียด วัตถุประสงค์ และค่าใช้ จ่ายแต่ละโครงการ
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การเบิกจ่ ายเงินอุดหนุนข้างต้นเป็ นการปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย
่
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม
2553 เรือ่ ง การตั้งงบประมาณรายจ่ ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2541
1.4.3 การจ่ ายขาดเงินสะสม
(1) บางรายการดําเนินการไม่ถูกต้ องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้ อ 89 เช่น
- ได้ รับอนุมัติจากผู้บริหารท้ องถิ่นเท่านั้น
- เป็ นกิจการที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้ าที่ของ อปท.
(2) จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็ นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ
สําหรับข้ าราชการและพนักงานส่วนท้ องถิ่น เป็ นการปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องตามประกาศคณะกรรการ
พนักงานส่วนท้ องถิ่นจังหวัด เรื่องกําหนดเงื่อนไขและวิธกี ารกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
สําหรับข้ าราชการและพนักงานส่วนท้ องถิ่นเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งออกตามประกาศคณะกรรมการ
กลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้ องถิ่น เรื่อง
กําหนดเงื่อนไขและวิธกี ารกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ลงวันที่ 21 มีนาคม 2549 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่องการจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษสําหรับข้ าราชการและพนักงานส่วนท้ องถิ่น
1.4.4 การโอนเพิม่ -ลดงบประมาณรายจ่ าย ในแต่ละปี งบประมาณมีการโอน-เพิ่ม
ลดงบประมาณมากมายหลายครั้ง แสดงให้ เห็นการบริหารจัดการตั้งงบประมาณรายจ่ายของ
ผู้รับผิดชอบ
1.4.5 ทะเบียนคุมรายจ่ าย ไม่จัดทํา/จัดทําไม่ครบถ้ วนเป็ นปัจจุบนั
1.5 ด้านการบัญชีพสั ดุและบริหารทรัพย์สิน
1.5.1 หน่วยงานจัดทําของเอง มิได้ เสนอผู้บริหารแต่งตั้งผู้ควบคุมและคณะกรรมการ
ตรวจการปฏิบตั ิงาน เป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุฯ พ.ศ.
2535 และแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ 10
1.5.2 กรณีจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ แจกจ่ายประชาชน ส่วนใหญ่มิได้ ดาํ เนินการ
38

- จัดทําบัญชีคุมการรับ-จ่ายพัสดุ
- มิได้ สาํ รวจและระบุช่ือ รวมทั้งลายมือชื่อผู้รับของ
(ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง
หลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้ าที่ของ อบจ.
เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543)
1.5.3 การจัดทําบัญชีคุมการรับ-จ่ายพัสดุ และยอดคงเหลือ ไม่เป็ นปัจจุบนั รวมทั้งมิได้
จัดทําใบเบิกเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1.5.4 กรณีกอง/งาน ต่างๆ ที่รับมอบพัสดุจากพัสดุกลางแล้ ว ส่วนใหญ่มิได้ จัดทําบัญชี
คุมการรับ-จ่ายพัสดุ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25
มิถุนายน2542 เรื่องคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ อปท.
1.5.5 ส่วนใหญ่มิได้ จัดทําแผนการจัดหาประจําปี ประกอบด้ วย
แบบ ผด.1 แผนการจัดหาประจําปี ของเจ้ าของเงิน
แบบ ผด.2 แผนการจัดหาประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
แบบ ผด.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจําปี
นอกจากนี้ บาง อปท. มิได้ จัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อจัดจ้ าง (ผด.5) และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั จิ ัดซื้อจัดจ้ าง(ผด.6) (เฉพาะประเภทครุภัณฑ์ท่มี ีวงเงินตั้งแต่ 1
แสนบาทขึ้นไป และที่ดิน สิ่งก่อสร้ าง วงเงินตั้งแต่ 1 ล้ านบาทขึ้นไป) ซึ่งเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตาม
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1500 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542
1.5.6 มิได้ ตดิ อากรแสตมป์ ข้ อตกลงที่เป็ นการจ้ าง
1.5.7 ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา/สัญญาจ้ าง พบว่าคัดลอกข้ อมูลมาทั้งฉบับโดย
มิได้ ปรับเพิ่ม-ลดให้ เนื้อหาสาระสอดคล้ องการจัดซื้อจัดจ้ างในครั้งนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลตามความ
เสียหายแก่ อปท.
1.5.8 ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้ วนและไม่
เป็ นไปตามขั้นตอนของการควบคุมงานและการตรวจงานจ้ าง เช่น
- ผู้ควบคุมงานจัดทํารายงานรายสัปดาห์เพียงชุดเดียว โดยรวบรวมให้ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้ าง ลงลายมือชื่อในรายงานรายสัปดาห์ท้งั หมดพร้ อมรายงานฯครั้งสุดท้ าย
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(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538 แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ
48-49)
1.5.9 การใช้ รถยนต์ของทางราชการ บาง อปท. มิได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการใช้ และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2548 เช่น
- ไม่จัดทํา/จัดทําใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ (แบบ 3) ไม่ครบถ้ วน
- ไม่จัดทํา/จัดทําสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 4)ไม่เป็ นปัจจุบนั
รวมทั้งระบุข้อมูลในสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ฯ ไม่ครบถ้ วน
- มิได้ สาํ รวจและกําหนดเกณฑ์การใช้ ส้ นิ เปลืองนํา้ มันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
- มิได้ นาํ ข้ อมูลจากสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ส่วนกลางและใบขออนุญาตใช้ รถฯ
ไปใช้ ในการบริหารจัดการการใช้ รถฯ เช่ น การใช้ นาํ้ มันของรถแต่ ละคัน การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในงวดปี ถัดไป
2. สาเหตุของประเด็นข้อสังเกต ฯ ตามข้อ 1
ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบตามข้ อ 1.1- 1.5 ข้ างต้ น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก
(1) ผู้รับผิดชอบทั้งระดับปฏิบตั ิและระดับบริหาร
- มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนกระบวนการที่ได้ รับ
มอบหมาย ไม่ครบถ้ วน เพียงพอ
- ทบทวน ศึกษา และทําความเข้ าใจ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับงานที่
รับผิดชอบไม่เพียงพอและไม่เป็ นปัจจุบนั
- ผู้รับผิดชอบตามลําดับชั้น ปฏิบตั ิงานไม่ครบถ้ วนตามที่ได้ รับมอบหมาย
- การประสานงานระหว่างงานที่เกี่ยวข้ องมีไม่เพียงพอ
- ปล่อยปละละเลย ขาดความเอาใจใส่ในงานที่ได้ รับมอบหมาย มิได้ สอบถาม
และเร่งรัดลูกหนี้ท่คี ้ างนาน รวมทั้งรายงานกรณีดังกล่าวต่อผู้บริหารตามลําดับชั้นเพื่อดําเนินการ
สั่งการแก้ ไขปัญหาข้ างต้ น รวมทั้ง ศึกษาทําความเข้ าใจแนวทางการบันทึกบัญชีไม่เพียงพอและ
ไม่เป็ นปัจจุบนั
- ระบบการควบคุมภายใน มีไม่เพียงพอ
- ผู้รับผิดชอบระดับผู้บริหารตามลําดับชั้น สอบทาน ติดตามและควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานของใต้ บงั คับบัญชาไม่เพียงพอ และไม่ต่อเนื่องอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการแก้ ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นแต่ละประเด็นข้ างต้ น
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3.แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุฯ ตามข้อ 2
3.1 ผู้บริหารตามลําดับชั้น ทบทวน ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้ อบังคบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดแนวทาง/คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆข้ างต้ น เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อป้ องกันหรือลดความผิดพลาดให้ น้อยลงรวมทั้งต้ องทบทวน ติดตาม และปรับปรุง
คู่มือฯดังกล่าวให้ ทนั สมัยและเป็ นปัจจุบนั อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
3.2 ผู้บริหารตามลําดับชั้นต้ องสอบทาน/ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เพื่อป้ องกันหรือลดความผิดพลาดให้ น้อยที่สดุ
3.3 ระดับผู้ปฏิบตั ิต้องทบทวน ศึกษา ทําความเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
และนําไปปฏิบตั ิให้ ครบถ้ วน โดยต้ องแจ้ งผลการปฏิบตั ิงานต่อผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชั้นทุก
กรณี เพื่อผู้บงั คับบัญชาพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการต่อไป
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบตั ิ ต้ องทบทวน ศึกษาทําความ
เข้ าใจระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ.2544 ซึ่งระบุกรณีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับฯ ต้ องรับโทษปรับ
ทางปกครองตามระเบียบดังกล่าวข้ างต้ น
สรุปบทเรียน (Summary)
บทเรี ย นนี้ ทํ า ให้ผู เ้ ข้า รับ การอบรมมี ค วามเข้า ใจประเด็ น ข้อ สัง เกตจากการ
ตรวจสอบของ สตง. และจะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเพือ่ กําหนดแนวทาง/มาตรการ/
คู่ มือในการปฏิ บตั ิ งานด้านต่ างๆ ให้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมและนําไปสู่การปฏิ บตั ิ เพื่อลด
ความผิดพลาด/จุดอ่อนในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ลดน้อยลง
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