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แบบรายงานสรุปผลการฝกอบรม 
หลักสูตร“นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 7”  

 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลบานใหม 

  เทศบาลตำบลบานใหม มีคำสั่งท่ี  1193/2564 เรื่อง พนักงานเทศบาลเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2564  ราย นางสาวพัชริดา คูณเมือง  ตำแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
โดยเขารับการอบรม  ระหวางวันท่ี  5-24 ธันวาคม  2564  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ซอยคลองหลวง 8  
ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหลวงหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี นั้น 
  บัดนี้  ขาพเจาไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานสรุปผลการ
ฝกอบรมใหทราบ  ดังนี้ 
 1.วัตถุประสงคของโครงการ  
           1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนด  
     ตำแหนง 
 2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความตระหนักและใหความสำคัญของการตรวจสอบภายใน การ    
     ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใชเปนเครื่องมือในกำกับดูแลการบริหาร
     จัดการ ดานการเงินการคลังท่ีดี มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
 3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเปนไปตามพระราชบัญญัติ
     วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2. เนื้อหาและหัวขอวิชาของหลักสูตรการฝกอบรม ดังนี้ 

วันอาทิตยท่ี 5 ธันวาคม 2564   

13.00– 16.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว และรับเอกสารปฐมนิเทศ/แนะนำหลักสูตร  

และทดสอบกอนฝกอบรม 
วันจันทรท่ี  6 ธันวาคม 2564   

9.00 – 16.00 น. วิชา การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการสอบทานการประเมินการ

ควบ คุมภายในของ อปท . ตามหลัก เกณ ฑ ท่ี กระทรวงการคลั งกำหนด 

พรอมฝกปฏิบัติ (Workshop) 

    : โดย อ.มารุต ปรียากร 

16.00 – 19.00 น. วิชา การบริหารจัดการความเสี่ยง อปท. 

: โดย อ.มารุต ปรียากร 

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐพ.ศ. 2561 และแนวทางการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ อปท.  
 มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 
 ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการ
ตรวจสอบ มาตรา79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนดซ่ึงการควบคุมภายในถือ
เปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยการดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และชวยปองกันความเสี่ยง
หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสินหรือการกระทำ
เปนการทุจริต 
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 มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐนี้ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ อันจะทำใหการดำเนินงาน และการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ
บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย และมีการกำกับดูแลท่ีดี 
 การควบคุมภายใน 
 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกำกับดูแล หัวหนาหนวยงานของรัฐ ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีข้ึนเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดาน
การดำเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
 วัตถุประสงคการควบคุมภายใน 
 1. ดานการดำเนินงาน (Operations Objectives) ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
และการบรรลุเปาหมายดานการดำเนินงาน การเงินตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน/ลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลอืง การทุจริตของหนวยงาน ในหนวยงาน 
 2. ดานการรายงาน (Reporting Objectives) การรายงานทางการเงินและไมใชการเงิน ท่ีใชภายในและ
ภายนอกหนวยงาน รายงานท่ีเชื่อถือได ทันเวลาโปรงใสและขอกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
 3. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives) การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานและขอกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
 องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
 2. การประเมินความเสี่ยง 
 3. กิจกรรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. กิจกรรมการติดตามผล 
 องคประกอบและหลักการ COSO 
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม ประกอบดวย 5 หลักการ คือ 
   (1) แสดงถึงการยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม 

   (2) ผูกำกับดูแลแสดงถึง “ความเปนอิสระ” การพัฒนา/ปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (3) จัดโครงสรางองคกร สายบังคับบัญชา อำนาจความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 

   (4) ความมุงม่ัน “สรางแรงจูงใจ” พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับ 
   วัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
    (5) กำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
 2. การประเมินความเส่ียง ประกอบดวย 4 หลักการ คือ 

  (1) ระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในใหสอดคลองกับวัตถุประสงคองคกรไวอยางชัดเจน 
และเพียงพอ 
   (2) ระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมและวิเคราะห
ความเสี่ยง เพ่ือกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง 
   (3) พิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการ

บรรลุวัตถุประสงค 

   (4) ระบุและประเมินการเปลี่ ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอระบบการ 
ควบคุมภายใน 

 3. กิจกรรมการควบคุม ประกอบดวย 3 หลักการ คือ 
   (1) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม  
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   (2) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี  
   (3) จัดใหมีกิจกรรมการควบคุม 
 4. สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย 3 หลักการ คือ 
   (1) จัดใหมีและใชระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนใหมีการควบคุมภายใน 
   (2) มีการสื่อสารภายใน วัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายใน 
   (3) สื่อสารกับบุคคลภายนอก เรื่องท่ีมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน 
 5. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 2 หลักการ คือ 
   (1) ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลเปนรายครั้งตามท่ีกำหนด 
   (2) ประเมินผลและชี้จุดออนไดอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกำกับดูแล 
 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561                  
 1. หนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งใหม หรือปรับโครงสรางใหม ใหจัดวางระบบการควบคุมภายใน ใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป 
 2. จัดให มีการประเมินผลการควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ  
 3. กรมบัญชีกลางเปนผูกำหนดคูมือหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 4. ใหหนวยงานของรัฐชี้แจงหรือใหขอมูลการควบคุมภายในตอกระทรวงการคลัง 
 5. กรณีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติฯ ใหขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 รูปแบบและระยะเวลาการสงรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแนบทายหลักเกณฑ และสงใหผูกำกับดูแล 
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีจัดวางระบบแลวเสร็จ 
 2. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนบทายหลักเกณฑปฏิบัติภายใน 90 วัน นับแตวัน
สิ้นปงบประมาณหรือสิ้นปปฏิทิน และสงใหผูเก่ียวของดังนี้ 
  2.1 หนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตสังกัดกระทรวง ใหสงผูกำกับดูแลและกระทรวงเจาสังกัด เพ่ือให
กระทรวงเจาสังกัดรวบรวมสงกระทรวงการคลัง ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณหรือสิ้นปปฏิทิน 
  2.2 หนวยงานของรัฐ ท่ี ไม ไดอยูภายใตสั งกัดกระทรวง เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร ใหส ง
กระทรวงการคลังภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณหรือสิ้นปปฏิทิน 
  2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสงสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ภายใน 90 วัน 
เพ่ือใหสำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดรวบรวมสงผูวาราชการจังหวัด ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ 
  2.4 ใหคณะกรรมการท่ีผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีข้ึน รวบรวมรายงานของจังหวัด (สวนราชการสวน
ภูมิภาค) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนภาพรวมจังหวัด สงกระทรวงการคลัง ภายใน 180 วัน นับแตวันสิ้น
ปงบประมาณ 
 รูปแบบรายงานการควบคุมภายใน 
 1. รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
  1.1 หนังสือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) เปนหนังสือแบบรับรองการจัดวาง 
ระบบการควบคุมภายในท่ีจัดตั้งข้ึนใหม หรือปรับโครงสรางใหม 

1.2 หนังสือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2) เปนแบบรายงานการจัดวางระบบ 
การควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนใหม หรือปรับโครงสรางใหม 
 2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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  2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานของรัฐ (แบบ ปค.1)  
  2.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.2) กรณีกระทรวงเจาสังกัดจัดสง
รายงานในภาพรวมจังหวัดสงตอกระทรวง 
  2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.3) กรณีหนวยงานของรัฐไมอยูในสังกัด
กระทรวง เพ่ือสงกระทรวงการคลัง 
  2.4 รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานของรัฐ (แบบ ปค.4) 
  2.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานของรัฐ (แบบ ปค.5) 
  2.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

การบริหารความเส่ียงตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ บริหารจัดการ
ความเส่ียงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
 1. ตองจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 2. ตองจัดใหมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบ
เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 3. ตองมีการกำหนดวัตถุประสงคเพ่ือใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4. ตองจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 5. ใหมีการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ 
 6. ตองมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ความเส่ียง หมายถึง ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 
 การบริหารจัดการความเส่ียง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบ
ตอหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ 
 วัตถุประสงคในการบริหารความเส่ียง 
 1. เพ่ือใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
 2. เพ่ือใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆท่ีเกิดข้ึนกับองคกร และหาวิธี 
จัดการท่ีเหมาะสมในการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 
 3. สรางกรอบและแนวทางในการดำเนินงานใหแกบุคลากรในองคกรเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการความไม
แนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวังความเสี่ยงใหมๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เพ่ิมมูลคาใหผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร 
 ประเภทของความเส่ียง 
 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
 2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
 3. ความเสี่ยงดานการรายงาน 
 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ 
 องคประกอบของการบริหารจัดการความเส่ียง 
 1. สภาพแวดลอมในองคกร 
 2. การกำหนดวัตถุประสงค 
 3. การบงชี้เหตุการณ 
 4. การประเมินความเสี่ยง 
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 5. การตอบสนองความเสี่ยง 
 6. กิจกรรมการควบคุม 
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 8. การติดตามผล 
 กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  
 1. การระบุความเสี่ยง  
 2. การสื่อสาร 
 3. การวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
 4. การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง 
 5. การติดตามประเมินผลและการรายงานผล 
 6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การตอบสนองความเส่ียง (การจัดการความเส่ียง) 
 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
 2. การยอมรับความเสี่ยง 
 3. การลดความเสี่ยง 
 4. การโอน/กระจาย ความเสี่ยง 
 วันอังคารท่ี  7 ธันวาคม 2564   

 9.00 – 12.00 น. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม 

    : โดย อ.ชัยยุทธ ถาวรนุรักษ 

13.00 – 16.00 น. วิชา ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 

: โดย อ.ชัยยุทธ ถาวรนุรักษ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสมาคม และศิลปะการพูดตอสาธารณะ 
  1. การพัฒนาบุคลิกภาพ - บริบท ลักษณะนิสัย ความคิด และตัวตน ตองเห็นคุณคาในตัวเอง เปนตัวของ
ตัวเองอยางมีกาละเทศะใชน้ำเสียงใหถูกตอง เชน การรายงานหรือ present ตองเสียงพุงและชัดเจน 
  2. การเขาสังคม - การรับฟงกอนพูด การเอาใจเขามาใสใจเรา ไมดวนสรุปหรือตัดสินคนจากภาพลักษณ
ภายนอก มีศิลปะในการถาม เขาใจเขาเขาใจเรา เขาใจความตางของคนในแตละเจเนอเรชั่น (GEN B GEN X, GEN Y, 
GEN Z) การสื่อสารท่ีชวยลดความขัดแยง 
  3. การพูดในท่ีสาธารณะ  
  เตรียมการพูดแบบชาวโรมัน 
  (1) การคิดคนประดิษฐเนื้อหา(Invention) 
  (2) การจัดเรียบเรียงเนื้อหา (Disposition) 
  (3) ทวงทำนอง (Style) 
  (4) การจดจำเรื่องท่ีจะพูด (Memory) 
  (5) การกลาวเนื้อหานำเสนอ(Delivery) 
  การพูดแบบกรีก 

(1) ลักษณะความนาเชื่อถือของผูพูด 
(2) รูสภาพอารมณและทัศนคติของผูฟง 
(3) รูจักใชเหตุผลอยางถูกตอง 
หลักการพูด 
(1) สราง 3 ประเด็น ธงเรื่อง 
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(2) สราง KEYWORDS ท่ีสำคัญ 
(3) สราง 3 ประโยคสั้น 
(4) สราง 3 ขอสนับสนุน ideas 
(5) สราง 3 ตัวอยางเก่ียวของกับเรื่อง 
การใชเสียง 
พลังของการใชเสียง  
ระดับเสียง 
น้ำเสียง/โทนเสียง  
หางเสียง 
จังหวะอัตราความเร็ว 
วรรคตอน/การหยุด 
ความตอเนื่องหรือลื่นไหล 
การออกเสียงอักขระและควบกล้ำ 

4. การฝกฝน 
 กิจกรรมสำรวจปญหาการสื่อสารดวยวาจาในตัวเรา 
 1.พูดเร็ว รัว 
 2.เสียงเบาแหบพรา 
 3.ลิ้นเต็มปาก 
 4.หวนหาวแข็งกระดาง 
 5.เสียงราบเรียบ 
 6.วรรคตอนผิด 
 7.ควบกล้ำไมชัด 
 สำรวจอุปสรรคดานอวัจนภาษา 
 • ตัวสั่น มือสั่น เสียงสั่น 
 • ยืนเขยา เทาเขยง ลำตัวแกวง 
 • หนาไมคลองกับเรื่อง 
 • ตาลอย ตาไมล็อค ตาไมเปนมิตร 
 • ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวาย 
 • หายใจแรง 
 • จังหวะการสื่อสาร 
 • แลบลิ้น ลวงกระเปา กอดอก 
 • ผิดท่ี ผิดเวลา ผิดโอกาส 
 • ระดับภาษา 
 • ไมเรียงลำดับ 
 • ไมยืดประโยค และประโยคไมสมบูรณ 
 • คำศัพทเฉพาะกลุมเกินไป 
 • ใชคำผิดความหมาย 
 • เนื้อหาวกไปวนมา 
 • ขามหรือลืมจุดสำคัญ 
 • ตัวอยางไมตรงกับหัวขอ 
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 • จบไมลง 
วันพุธท่ี  8 ธันวาคม 2564   

 9.00 – 12.00 น. วิชา บทบาท หนาท่ีของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอำนาจ 

    : โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย 

13.00 – 16.00 น. วิชา การเบิกจายคาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการบริหารงานของ อปท. 

: โดย อ.เอ็นดู โชติกุล 
บทบาทหนาท่ีของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอำนาจ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ “อำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน” โดยหลักแบงได 4 กลุมคือ 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 250 วรรคแรก บัญญัติวา “องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน....”  โดยคำวา “กิจกรรมสาธารณะ” ไดเพ่ิมในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะแกปญหาการตีความของ สตง. ท่ีกอนนี้ระบุวา กิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณีท่ีทองถ่ิน
ดำเนินการนั้นมิไดเปนบริการสาธารณะ จึงไดมีการขยายความมากข้ึน  

2. กฎหมายจัดตั้งทองถ่ิน กลาวในสวนท่ีเก่ียวของในท่ีนี้จะมี 
- อบต. = พ.ร.บ.สภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- เทศบาล = พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- อบจ. = พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3. กฎหมายกระจายอำนาจ คือ พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก อปท. พ.ศ.2542  
สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เก่ียวกับการกำหนดอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชน 

4. กฎหมายเฉพาะเรื่อง เชน พ.ร.บ.สาธารณสุข  กฎหมายของกรมทางหลวง เปนตน 
 ขอสังเกตท่ีตองเนนย้ำเรื่องอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีดังนี้ 
 เรื่องแรก :การระบุหนาท่ี “ท่ีตองทำ” ดวยเพราะกฎหมายบังคับ และขอความ “อาจจัดทำกิจการใดๆ...” คือ
ทองถ่ินเลือกได 
 เรื่องท่ีสอง :อำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน ตองเก่ียวของกับผลประโยชนของประชาชนโดยตรง 
 เรื่องท่ีสาม :ในบทบัญญัติของกฎหมาย จะมีคำวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย...” กอนจะระบุวา อปท. ทำ
หนาท่ีอะไรบาง ขอความนี้หมายถึง ถามีกฎหมายอ่ืนหรือกฎหมายเฉพาะ ก็ใหนำกฎหมายนั้นมาบังคับใชกอน เชน 
พ.ร.บ.เทศบาล ท่ีกำหนดใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ตามขอเท็จจริง การบำรุงทางบกตองนำกฎหมายกรมทาง
หลวงมาปฏิบัติ เชนเดียวกับใหนำกฎหมายของกรมเจาทามาปรับใชในการบำรุงทางน้ำ เชนกัน 
 เรื่องสุดทาย :กฎหมายไดแจกแจงอำนาจหนาท่ีของทองถ่ินเปนขอๆ เรื่องใดท่ีมิไดเขียนไวหามทำ  จะทำเรื่อง
ใดตองพิจารณาวา มีกฎหมายใหเราทำหรือไม ถาไมมีหามทำเด็ดขาด 
การเบิกจายคาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการบริหารงานของ อปท 
คาใชจายในการบริหารงานของ อปท: 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ 2553 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2562(บังคับใช ตั้งแต 23 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป) 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว4759 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 
5.หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 



8 
 
คาใชจาย คือ รายจายท่ีกำหนดใหจายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหนาท่ีของ อปท. ซ่ึงเปนการเบิกจายงบ
ดำเนินงานลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณปูโภค (ระเบียบขอ4,5,6,7) 

ว119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการปรุมของหนวยงานของรัฐ มีการจำแยกรายละเอียดไว 2 ตาราง 

ตาราง 1 ปกติตองดำเนินการจัดซ้ือจัดจางแตถาลักษณะของ ว119 ตาราง 1 ใหดำเนินการไดเลย วงเงินไม
เกิน 10,000บาท (เครดิตของมากอนและขอความเห็นชอบจากผูบริหารภายใน 5 วัน) 

ตาราง 2 ไมตองดำเนินการตามระเบียบพัสดุ สามารถดำเนินการไดตาม ว 119 ตาราง 2 ยืมเงินหรือเบิกเงินก็
ได 
การเบิกคาเครื่องแตงกาย: 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2560(ขอ
5,6,8,9,10)  
 2.หนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกายของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2560(ท่ี มท 0808.2/ว2061 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562) 
 3.หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขิง อปท. ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2563 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางของ อปท. หรือผูท่ี อปท. ใหไป
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ อปท. 
ขอ 5 การจัดหาพัสดุเครื่องแตงกาย ท่ีมีไวประจำสำนักงาน หรือประจำหองปฏิบัติการตางๆหรือวัสดุเครื่องแตงกายท่ี
จำเปนตองใชประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ซ่ึงใชเปนสวนกลางตามความจำเปน 
เหมาะสมและประหยัด 
ขอ 6 วัสดุเครื่องแตงกายท่ี อปท มอบใหเจาหนาท่ีทองถ่ินเพ่ือสวมใสปฏิบัติหนาท่ีโดยมอบใหเจาหนาท่ีทองถ่ินแตละ
คนรับผิดชอบดูแลท้ังนี้ใหเบิกจายไดไมเกิน 2 ชุดตอป ประกอบดวย หมวก กางเกง เข็มขัด รองเทา บัตรประจำตัว 
วุฒิบัตร และเข็มเครื่องหมาย และวัสดุอ่ืนท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
ขอ 9 เครื่องแตงกายท่ีไมสามารถเบิกจายได เครื่องแบบขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ชุดฟอรม ชุดฟาติกและ
ชุดประจำทองถ่ิน 
วันพฤหัสบดีท่ี  9 ธันวาคม 2564   

9.00 – 12.00 น. วิชา หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบั ติ 
การตรวจสอบภายในสำหรบัหนวยงานของรัฐ 
: โดย อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

13.00 – 16.00 น. วิชา แนวทางการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ 
อปท. และขอตรวจพบจากการตรวจสอบ 
: โดย อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ

      กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐเพ่ือใหผูตรวจสอบ

ภายในของหนวยงานของรัฐใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

เนื่องจากการตรวจสอบภายในนับวาเปนเครื่องมือหรือผูชวยสำคัญของผูบริหารหนวยงานในการติดตามและประเมิน

การปฏิบัติงานสวนตางๆภายในหนวยงานรวมท้ังการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีทำใหผลการทำดำเนินงาน

สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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แนวทางการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. และขอตรวจพบจากการตรวจสอบ 
 ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
 2.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
 3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 
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วันท่ีหก วันศุกรท่ี  10 ธันวาคม 2564   

9.00 – 16.00 น. วิชา ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน และ

ประเภทการตรวจสอบภายใน แนวทางการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 

งานตรวจสอบ 

    : โดย อ.มารุต ปรียากร 

ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน และประเภทการตรวจสอบภายใน แนว
ทางการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 -สงเสริมใหงานประสบความสำเร็จเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร 
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 -พัฒนาใหทันสมัยและตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของฝายบริหาร เรียกวา การตรวจสอบเพ่ือการ
บริหาร 
 -การตรวจสอบสวนรวม 
 -การตรวจสอบในเชิงรุกแบบกาวหนาและสรางสรรค 
 -การติดตามแนวการคิดทางการบริหารใหม 
 -การใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอรและไอทีสมัยใหม 
บริการใหความเช่ือม่ัน 
 การตรวจสอบหลักฐานตางๆอยางเท่ียงธรรม เพ่ือนำมาประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของสวนราชการ 
บริการใหคำปรึกษา 
 กิจกรรมการใหคำแนะนำ และการใหบริการท่ีเก่ียวของแกสวนราชการ ลักษณะและขอบเขตเปนไปตามความ
ตกลงรวมกันกับสวนราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคาปละปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เปนการตรวจสอบงานท่ีใชระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน เพ่ือใหทราบวาระบบงานมีความถูกตอง 
เชื่อถือได และขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร รวมท้ังระบบการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและ
การเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
การควบคุมท่ัวไป 

การควบคุมในสวนท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมของการควบคุม นโยบายและวิธีการในการควบคุม ระบบ
สารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาและปรับปรุง และการปองกัน/ลดความเสียหายของ
ระบบเปนการควบคุมภายในสำหรับองคกรในภาพรวม 
การควบคุมเฉพาะระบบงาน 

เปนการควบคุมรายการขอมูลในแตละระบบงานใหมีความถูกตองและครบถวน โดยอาศัยทางเดินของขอมูล
เปนแนวทางในการกำหนดขอบเขตการควบคุม 
การตรวจสอบการบริหาร 
 การตรวจสอบ หมายถึง การวัดผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเรากำหนดไว ซ่ึง 
คำตอบจะมีอยูเพียง 2 คำตอบเสมอ คือ ผานหรือไมผาน 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามคูมือการทำงานข้ันตอนการ
ดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ประโยชนขอแรกของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการ
บริหาร จะเนนไปท่ีผลท่ีเกิดข้ึน,ประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมของการควบคุมท่ีอยูภายใตกฎระเบียบ,
ข้ันตอนการดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้นการตรวจสอบการบริหารก็คือ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ 
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

• แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน คือ กิจกรรมตางๆ ท่ีจัดใหมีข้ึนโดยการประเมินคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเปนระยะๆ จาก
ท้ังภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในวาเปนไป
อยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

 การดำเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้  
 1. คัดเลือกสวนราชการเขารวมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 2. แจงการเขารวมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐใหหัวหนาสวนราชการทราบ  
 3.สวนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานฯตามรูปแบบท่ีกำหนด และสแกนเอกสาร/หลักฐานสง   
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 4. ประเมินตามเอกสาร โดยถือวามีความครบถวน และเพียงพอตอการประเมิน ไมจำเปนตองประสาน 
ขอขอมูลเพ่ิมเติม ท้ังนี้ อาจมีการเขาตรวจเยี่ยมสวนราชการเพ่ือยืนยันขอมูลและหรือรับฟงการชี้แจงขอมูลท่ีสำคัญ
และสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
 5. ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไว 
 6. นำผลลัพธท่ีไดจากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมาวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน 
 7. รายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการและแจงผลการประเมินใหหัวหนา
สวนราชการทราบ 
 ประเด็นท่ีใชในการพิจารณาการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มีดังนี้ 
 1. โครงสรางและการรายงาน 
 2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 3. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 4. ความเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบภายใน 
 5. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
 6. การพัฒนาบุคลากร 
 7. กลยุทธของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 8. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
 9. การวางแผนการตรวจสอบ 
 10. นโยบาย คูมือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
 11. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 12. การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
 13. การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 14. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 15. การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
วันเสารท่ี  11 ธันวาคม 2564   

 13.00 – 16.00 น. วิชา หลักคิดจิตอาสา 

: โดย อ.นิพนธ คชกาญจน 

หลักคิดจิตอาสา 
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวิชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว วันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 
“เราจะสืบสาน รักษา ตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป” 
พระบรมราโชบายดานการศึกษา 4 ประการ ของพรบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 

1.มีทัศนคติท่ีถูกตองติ่บานเมือง - มีความรู ความเขาใจตอชาติบานเมือง ยึดม่ันในศาสนา ม่ันคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย มีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง - มีคุณธรรม รูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ี
ผิด สิ่งท่ีชั่ว ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

3.มีงานทำ มีอาชีพสุจริต - เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมใหสถานศึกษามุงใหเด็กและ
เยาวชนรักงาน สูงาน ทำงานจนสำเร็จ ฝกอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงาน
เปนและมีงานทำ สนับสนุนใหผูสำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได 
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4.เปนพลเมืองท่ีดี - เห็นอะไรท่ีจะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ เชน งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน 
งานสาธารณสุข ใหทำดวยมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
คำขวัญจิตอาสา 
“เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษตริย” 
จิตอาสา มี 3 ประเภท 
1.จิตอาสาพัฒนา 
2.จิตอาสาภัยพิบัติ 
3.จิตอาสาเฉพาะกิจ 
แนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
คือ การพัฒนาท่ีมีความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจพอเพียง กำหนดความดี 6 ประการ 
1.ความพอดีดานจิตใจ 
2.ความพอดีดานสังคม 
3.ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.ความพอดีดานเทคโนโลยี 
5.ความพอดีดานเศรษฐกิจ 
6.ความพอดีดานการเมือง 
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2เง่ือนไข) 
3 หวง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  
2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) 
  เง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย ขยันอดทน สติปญญา แบงปน)   
นำสู ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สมดุล ม่ันคง ยั่งยืน 

การพัฒนาตองเนนการพัฒนา เพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองได ในดานจิตใจ ตองมีจิตใจเขมแข็ง มีจิตสำนึกท่ีดี 
สรางสรรคใหตนเอง ชาติ และสวนรวม ดานสังคม ตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนเขมแข็ง 
เปนอิสระ ดานเศรษฐกิจ ตองมุงลดรายจาย - เพ่ิมรายได ยึดหลักพออยูพอกัน พอใชและสามารถอยูไดดวยตนเองใน
ระดับพ้ืนฐาน 
วันอาทิตยท่ี  12 ธันวาคม 2564   

9.00 – 16.00 น. วิชา แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร

ของ อปท. (e-LAAS) 

    : โดย อ.ลลิดา ปกรณกาญจน 

แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) 
ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปงบประมาณซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยงบสถานะ

การเงิน และงบแสดงผลดำเนินงานทางการเงิน ท้ังเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใดรวมถึงการกอ

หนี้ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

ใหหนวยงานของรัฐนำสงรายงานการเงินประจำปงบประมาณภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

 ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือตรวจสอบ และนำสงกระทรวงการคลังดวย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ขอท่ี 105 กำหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินจัดทำบัญชี

ดวยระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) ระบบการทำงานมีท้ังหมดอยู 4 ระบบ ไดแก 
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1.ระบบงบประมาณ ประกอบดวย 

-การรางประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจาย 
-การโอนงบประมาณรายจาย 
-การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
-รายงานตางๆ 

2.ระบบขอมูลรายรับ ประกอบดวย 
-การรับเงินตางๆ เชน รายไดจัดเก็บเอง รายไดท่ีรัฐจัดสรรให รายไดท่ีรัฐอุดหนุนให และการรับเงินประเภท
เงินรับฝาก เปนตน 
-ฐานขอมูลผูชำระภาษี 
-การจัดทำใบนำสงเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำสงเงิน 
-สมุดเงินสดรับและทะเบียนตางๆ 

3.ระบบขอมูลรายจาย ประกอบดวย 
-สรางโครงการเงินสะสม/ทุนสำรองเงินสะสม 
-ใสวงเงินท่ีใชจายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม 
-จัดซ้ือจัดจาง 
-บันทึกจัดทำจัดซ้ือจัดจาง e-GP 
-จัดทำฎีกา 
-จัดทำเช็ค 
-ยืมเงิน 
-คืน/ริบ เงินประกัน 
-สมุดเงินสดจาย/ทะเบียนตางๆ 
-ฐานขอมูลเงินเดือน/บำนาญ 

4.ระบบบัญชีและรายงานการเงิน ประกอบดวย 
-รายงานกันเงิน ณ วันสิ้นป ประกอบดวย การกันเงินกรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน การกันเงินกรณีจัดทำขอซ้ือ 

ขอจาง/สัญญา 
-การปรับปรุงบัญชี ไดแก การปรับปรุงระหวางปงบประมาณ และการปรับปรุง ณ วันสิ้นปงบประมาณ 
-ยืมเงินสะสม 
-งานบัญชีสิ้นป 
-รายงานงบการเงิน 
-ฐานขอมูลเงินรับฝาก 
-ทะเบียนทรัพยสิน 

การจัดทำรายงานการเงินของ อปท. จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0410.2/ว15 ลงวันท่ี 4 ก.พ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ

รายงานการเงินประจำป กำหนดให อปท. จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

การจัดทำงบการเงินรวมของ อปท. 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 รายงานการเงินท่ีจัดทำข้ึน

เพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปของหนวยงานรัฐ จะตองแสดงภาพรวมของหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานภายใตสังกัด  

หลักเกณฑและวิธีการจัดทำรายงานการเงิน 
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องคประกอบรายงานการเงิน 

 1. งบแสดงฐานะการเงิน 

 2. งบแสดงผลการดำเนินงานการดำเนินงาน 

 3. งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสวนทุน 

 4. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  

วันท่ีเกา วันจันทรท่ี  13 ธันวาคม 2564   

 9.00 – 16.00 น. วิชา การรบัเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. 
และกองทุน สปสช. 

  : โดย อ.อุษณีย ทอย 
 16.00 – 19.00 น. วิชา ประสบการณในการดำเนินงานและแนวทางการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน อปท. 
: โดย ชมรมตรวจสอบภายใน    

การรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท และกองทุน สปสช 
หลักการรับเงิน 
 1. เงินท่ีไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ ใหนำสงเปนเงินรายไดท้ังสิ้น หามกันไวเปนเงินฝากหรือเงินนอกงบประมาณ 
 2. การรับเงินตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 
 3. เม่ือรับเงินแลวใหบันทึกในสมุดเงินสดภายในวันท่ีรับเงิน หากรับเงินภายหลังปดบัญชีใหบันทึกรับเงินในวัน
นั้นและเก็บเงินสดไวในตูนิรภัย เงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่งๆ หลายฉบับ จะรวมรับเงินประเภทนั้นตาม
สำเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได โดยใหแสดงใหทราบวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขท่ีใด ถึง
เลขท่ีใด จำนวนเงินรวมท้ังสิ้นเทาใด ไวดานหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย 
 4. ใหหนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจำนวนเงินท่ีจัดเก็บและนำสงกับหลักฐาน และรายการท่ีบันทึกไว
ในสมุดเงินสด วาถูกตองและครบถวนหรือไม ใหผูตรวจแสดงยอดรวมเงินรับท้ังสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับท่ีไดรับ
วันนั้นไวในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายและลงลายมือชื่อกำกับไวดวย 
 หลักการเบิกเงิน 
 1. การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหหนวยงานผูเบิกยื่น
แผนการใชจายเงินตอหนวยงานคลังทุกสามเดือน โดยใหแตละหนวยงานของ อปท.วางแผนการเบิกจายเงินตาม
งบประมาณรายจายประจำป โดยใหวางแผนการใชจายเงินทุกสามเดือน (ไตรมาส) สงใหกองคลังกอนวันเริ่มตนของ
แตละไตรมาส โดยกองคลังจะบูรณาการแผนของแตละหนวยงาน เพ่ือใหสัมพันธกับเงินสดท่ีหมุนเวียน 
 2. การขอเบิกเงินจากหนวยงานคลังตามงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณใดใหเบิกไดแตเฉพาะใน
ปงบประมาณนั้น รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ยกเวน 
  2.1 เงินท่ียังมิไดกอหนี้และขออนุมัติกันเงินไวแลว  
  2.2 เงินท่ีไดกอหนี้ไวกอนสิ้นปและไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินใหกันเงินไว 
  2.3 เงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงคเบิกจายไมทัน และไดบันทึกบัญชีไวแลว 
 3. เงินประเภทใดตองจายประจำเดือนในวันสิ้นเดือน ใหวางฎีกาเบิกภายในวันท่ี 25 ของเดือนนั้น 
 4. การซ้ือ เชาทรัพยสิ้น หรือจางทำของ ใหวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอยางชาไมเกินหาวัน นับจากวันท่ี 
ไดตรวจรับทรัพยสินหรือตรวจรับงานถูกตอง 
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 5. การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพ่ือจายเปนคาซ้ือทรัพยสินหรือจางทำของ กรณีไมมีเหตุทักทวงใหดำเนินการใหเสร็จ
ภายในสามวันทำการนับถัดจากวันรับฎีกา ในกรณีมีเหตุทักทวงใหดำเนินการใหเสร็จภายในสามวันทำการนับถัดจาก
วันท่ีผูเบิกไดแกไขถูกตองแลว 
 การจายเงินยืม 
 1. การจายเงินยืมจะจายไดเฉพาะท่ีผูยืมไดทำสัญญาการยืมเงิน และผูบริหารทองถ่ินไดรับอนุมัติใหจายเงิน
ยืมตามสัญญาการยืมแลวเทานั้น ตามเง่ือนไข คือ 
  1.1 มีงบประมาณเพ่ือการนี้แลว 
  1.2 ผูยืมไดทำสัญญาการยืมเงินและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคำสั่งท่ีไดกำหนดไว
สำหรับเรื่องนั้น และจะนำใบสำคัญจายท่ีถูกตองรวมท้ังเงินเหลือจายสงคืนตามท่ีกำหนด ถาไมสงตาม 
กำหนดก็จะชดใชเงินหรือยินยอมให อปท.หักเงินเดือน คาจาง บำเหน็จบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดอันจะพึงไดรับจาก 
อปท.ชดใชเงินยืมนั้น กรณีท่ีผูยืมไมมีเงินใดๆ อันพึงจะไดรับจาก อปท. ให อปท.กำหนดใหหาหลักทรัพย หรือบุคคลท่ี
มีหลักฐานมาทำสัญญาค้ำประกันไว 
  1.3 ผูยืมแตละรายจะตองไมคางเงินยืมเกา และใหยืมเฉพาะผูมีหนาท่ีตองปฏิบัติงานนั้นๆ และหามยืน
แทนกัน 
  1.4 ครบกำหนดแลวไมชดใชเงินยืม ใหผูบริหารทองถ่ินสั่งการใหชดใช อยางชาไมเกิน 30 วัน 
  1.5 ในกรณีท่ีผูยืมพนจากตำแหนงหรือพนจากการปฏิบัติงานใหแก อปท.ไมวากรณีใดๆ ใหหัวหนา
หนวยงานคลังตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกลาว หากยังคางชำระเงินยืมใหหัวหนาหนวยงานคลังเรงรัดให
เสร็จสิ้นในทันที 

ประสบการณในการดำเนินงานและแนวทางการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบภายใน อปท. 
 ชมรมผูตรวจสอบภายในเลาถึงประสบการณการตรวจสอบ และสอบถามปญหาในการทำงานของตำแหนง
ตรวจสอบภายใน เปนการตอบคำถามตามประเด็นท่ีผูเขารับการอบรมปญหาในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงผูบรรยายได
เสนอแนะใหปฏิบัติตามระเบียบ มีความยืดหยุนท่ีสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได และไมทำผิดระเบียบ 

• บทบาทของผูตรวจสอบภายในองคกร คือ การตรวจเพ่ือนิเทศ ใหคำแนะนำกับในองคกรเม่ือพบ
ปญหาขอบกพรองท่ีไมเปนไปตามระเบียบ หรือกฎหมายท่ีกำหนด มิใชตรวจเพ่ือจับผิด 

• ดังนั้น การท่ีจะตรวจเรื่องใด ตองแมนระเบียบกอน ซ่ึงท่ีรุนพ่ีในชมรมฯแนะนำคือ ผูตรวจสอบ
ภายในท่ีบรรจุใหม ใหตรวจตามเอกสารท่ีมีกอน 

• ขอมูลในองคกรท่ีตรวจสอบภายในตองมี คือ แผนพัฒนาทองถ่ิน และเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ โดยให
ขอจากนักวิเคราะหนโยบายและแผนเปนเลม ถามีโอกาสใหเขารวมประชุมสภาทองถ่ิน แตถาไม
สะดวกหรือไมสามารถเขารวมประชุมสภาฯได ใหขอดูรายงานการประชุม เพ่ือจะไดทราบวา
แผนพัฒนาทองถ่ินมีการเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลงหรือไม เพราะจะไดประกอบการตรวจสอบ 

• ชมรมฯ แนะนำเรื่องการผูกสัมพันธกับหนวยรับตรวจ การเขาหาดวยความออนนอม เขาไปเพ่ือขอ
ความรูหรือคำแนะนำ จะชวยลดแรงตานหรืออคติท่ีหนวยรับตรวจจะมีใหผูตรวจสอบภายใน 

• เรื่องสุดทาย คือ ผูตรวจสอบภายในทานใดท่ีมีปญหาวา อปท.มีโครงสรางหนวยตรวจสอบภายใน
แลว แตยังไมไดมีคำสั่งแตงตั้งเปนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง รวมท้ังการทำบันทึกถึงผูบริหารทองถ่ินขออนุมัติเลขทีของหนวย
ตรวจสอบภายในภายในองคกร และเรื่องอ่ืนๆ ผูประสานงานของชมรมตรวจสอบภายในจะนำสง
ตัวอยางคำสั่ง และบันทึก รวมท้ังข้ันตอนมาอีกครั้ง ภายหลังวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ดวยตอนนี้
ยังคงติดภาระกิจสำคัญ 
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วันท่ีสิบ วันอังคารท่ี  14 ธันวาคม 2564   
 9.00 – 12.00 น. วิชา ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ อปท. และงบประมาณ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
    : โดย อ.ณัฏฐนนท ติ๊บเต็ม 
 13.00 – 16.00 น. วิชา การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา  
   การแขงขันกีฬา 
    : โดย อ.อาทิตยา พยาบาล 

16.00 - 19.00 น. วิชา แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 : โดย อ.กมลกาจ รุงปน 

ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ อปท. และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 
 1.รัฐธรรมนูญ 2560 – มาตรา 250วรรค 4 รัฐตองดำเนินการให อปท. มีรายไดของตนเอง โดยจัดระบบ
ภาษีจัดสรรภาษีท่ีเหมาะสม พัฒนาการหารายไดของ อปท. ในระหวางท่ียังไมอาจดำเนินการไดใหรัฐจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือสนับสนุน อปท. ไปพลางกอน 

  2.พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯพ.ศ.2542และท่ีแกไขเพ่ิมเติม -มาตรา30(4) ตั้งแต
ปงบประมาณ2550รายได อปท. ตองไมนอยกวา รอยละ 25 ของรายไดสุทธิรัฐบาล โดยมีจุดมุงหมายใหเพ่ิมข้ึนถึง 
รอยละ 35 

  3.พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 - มาตรา 17 การจัดสรรงบประมาณ (5)สนับสนุน อปท. จัดทำ
บริการสาธารณะโดยคำนึงถึงความสามารถในการหารายไดของ อปท.มาตรา 65 การจัดสรรงบประมาณการใชจาย 
การกอหนี้ผูกพัน การบริหารทรัพยสิน ของ อปท. ตองโปรงใส ตรวจสอบได คุมคา ประหยัด 
มาตรา 66 การจัดทำงบประมาณ อปท. ใหพิจารณาฐานะการคลังของ อปท. ความจำเปนในการใชจาย และการเก็บ
รายได 

    4.พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561-มาตรา 4 กำหนดหนวยรับงบประมาณ หมายถึง หนวยงานของรัฐ
โดยรวม อปท. ดวยมาตรา 29 การขอตั้งงบประมาณให อปท. ยื่นคำขอตั้งงบประมาณตอ รมว.มท. เพ่ือเสนอตอ ผอ.
สงป. และใหจัดสรรงบประมาณใหสอดตลองกับกฎหมาย กำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจ   
การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา การแขงขันกีฬา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
1. หมวด 1 คาตอบแทน 

1.1 คาใชจายสำหรับบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหาร 
ทองถ่ินเบิกจายเปนคาตอบแทนไดตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

1.2 คาใชจายดังตอไปนี้ ใหผูบริหารทองถ่ินเบิกจายไดตามความจำเปน เหมาะสม ประหยัด  
และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

  (1) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถ่ิน ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ 
  (2) คาตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร 
  (3) คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจขอมูล เฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีมีการจัดเก็บหรือ 

สำรวจขอมูล ในกรณีท่ีผูแปล หรือผูจัดเก็บ หรือผูสำรวจขอมูลเปนเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นท่ี
ปฏิบัติงานตามหนาท่ี มิใหไดรับคาตอบแทน 

2. หมวด 2 คาใชสอย คาใชจายท่ีเปนคาใชสอย มีดังตอไปนี้ 
2.1 คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการรับเสด็จ 
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สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
  2.2 คาจางเอกชนดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3 คาใชจายในการเผยแพร หรือการประชาสัมพันธงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4 คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย 

ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สำหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติในวโรกาสตางๆ 
  2.5 คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหมายรวมถึง 
การประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม 
  2.6 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สำหรับกรณีหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือ
เยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.7 คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุด 
เสียหายจากการใชงานปกติ 
  2.8 คาของขวัญหรือของท่ีระลึกท่ีมอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการตางประเทศ 
ชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนรวม 
  2.9 คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานสวนทองถ่ิน 
หรือลูกจางประจำท่ีเกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือ หรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ 

2.10  คาใชจายในการจัดทำเว็บไซต 
2.11  คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ 

คาบัตรโดยสารท่ีไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรไดกรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สั่งให
งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และใหรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีทำใหไมสามารถเดินทางได ท้ังนี้ ตองมิได
เกิดจากตัวผูเดินทางเปนเหตุ 
  2.12 คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีมิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน 
  2.13 คาใชจายในการใชสถานท่ีอ่ืนชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.14 คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.15 คาบริการ หรือคาใชจายเก่ียวกับการกำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวท่ีอาจเปนพาหะนำโรครายมาสู
คน และใหหมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือบานพักท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดไวให 
  2.16 คาใชจายในการจัดหาอาหารสำหรับผูปวยสามัญ ผูปวยโรคเรื้อน ของสถานบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรืออาหาร นม อาหารเสริมสำหรับเด็กท่ีอยูในการสงเคราะหขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.17 คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซ้ือหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชในราชการโดยสวนรวม 
  2.18 คาบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคาบริการใน 
การกำจัดสิ่งปฏิกูล บานพักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกรณีไมมีผูพักอาศัย 
  2.19 คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบวาดวยรถราชการ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมาโดย วิธีการซ้ือ การยืม 
การเชา หรือรับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศและข้ึนทะเบียน
เปนครุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
  2.20 คาใชจายเก่ียวกับการจัด ผลิตรายการ และถายทอดทางสถานีโทรทัศน และวิทยุ 
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  2.21 คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยกเวน 
คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
  2.22 คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการใชพัสดุท่ียืมจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือใชปฏิบัติราชการ 
กรณีจำเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว 
  2.23 คาตรวจรางกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจาก 
การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีพนักงานสวนทองถ่ินหรือ 
ลูกจางประจำท่ีจะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเก่ียวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
  ท้ังนี้ คาใชจายนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว ในวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

1. การจัดงาน หมายความวา การจัดงานของ อปท. ตามอำนาจหนาท่ี ตามกฎหมาย โดยกำหนดไว 
ในแผนงาน โครงการ ท้ังในกรณีท่ี อปท. จัดเอง หรือจัดรวมกับ อปท.อ่ืน หรือจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน 

2. การจัดการแขงขันกีฬา หมายความวา การจัดการแขงขันกีฬาของอปท. ตามอำนาจหนาท่ีตาม 
กฎหมาย โดยกำหนดไวในแผนงาน โครงการ ท้ังในกรณีท่ี อปท. จัดเอง หรือจัดรวมกับ อปท. อ่ืน หรือจัดรวมกับ
หนวยงานอ่ืน และใหรวมถึงการแขงขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

3. การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา หมายความวา อปท. ท่ีจัดการสงนักกีฬาของตนเขาแขงขัน 
กีฬาท่ี อปท. ของตนจัดเอง หรือ อปท.อ่ืนเปนผูจัด หรือ อปท. อ่ืนจัดรวมกันหรือจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน และ ให
รวมถึงการแขงขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

4. คาใชจายพิธีทางศาสนา หมายความวา คาใชจายในการประกอบ พิธีทางศาสนาท่ีจำเปนท่ี 
เก่ียวเนื่องกับลักษณะของงานท่ี อปท. จัด 

5. คาอาหาร หมายความวา คาอาหารม้ือเชา อาหารม้ือกลางวัน และอาหารม้ือเย็น รวมถึงอาหาร 
วางและเครื่องดื่ม 
 6. อปท. สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา โดยเบิกจายตามงบประมาณท่ีตั้งไวได ไมเกินอัตราสวนของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีผาน
มา ท้ังนี้ ไมรวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให อบจ. ไมเกินรอยละ 10, เทศบาล และ อบต. ไมเกินรอยละ 5 
 7. กรณี อปท.ใด มีความจำเปนตองใชงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเกินอัตราตามวรรคหนึ่ง (อบจ.ไมเกินรอยละ 10 เทศบาล  
และ อบต. ไมเกินรอยละ 5 ของรายไดจริงในปงบประมาณท่ีผานมา โดยไมรวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให) ใหขอ
อนุมัติผูวาราชการจังหวัด เปนรายกรณีกอนการดำเนินการ โดยสวนท่ีเกิน จะตองไมเกิน 1 เทาของอัตราสวนตามวรรค
หนึ่ง และใหระบุเหตุผลความจำเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 หลักการเขียนโครงการ 
 1. ชื่อโครงการ ตองเปนชื่อท่ีเหมาะสม ชัดเจน ดึงดูดใจ และเฉพาะเจาะจงวาจะทำอะไร 
 2. หลักการและเหตุผล กิจกรรมตองเปนอำนาจหนาท่ี เปนการแสดงถึงปญหาความจำเปน ผูเขียน 
โครงการตองระบุเหตุผลตางๆ เพ่ือแสดงใหผูพิจารณาโครงการเห็นความจำเปนและความสำคัญของโครงการ 
 3. วัตถุประสงค/เปาหมาย เปนการแสดงถึงความตองการท่ีจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงคตอง
เขียนใหตรงกับปญหา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายท่ีจะแกปญหานั้นๆ และตองกำหนดวัตถุประสงคในสิ่งท่ีเปนไป
ได สามารถวัดได 
 4. วิธีการดำเนินการ แสดงข้ันตอนภารกิจท่ีจะตองดำเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบัติแตละ
ข้ันตอนเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ 
 5. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ ระบุเวลาท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดโครงการและสถานท่ีท่ีจะทำโครงการ 
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 6. งบประมาณ วงเงินตามท่ีตั้งไวในขอบัญญัติ ผูรับผิดชอบ ตองระบุชื่อผูทำโครงการ 
 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการระบุประโยชนท่ีคิดวาจะไดจากความสำเร็จเม่ือสิ้นสุดโครงการ วาใคร 
จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบาง ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ และตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 8.การประเมินผลโครงการ ระบุวาหากไดมีการดำเนินโครงการแลว จะมีการติดตามดูผลไดอยางไร เม่ือใด 

 หมวด 1 คาใชจายในการจัดงาน 
 ขอ 7 การจัดงานของ อปท. ใหเบิกจายไดตามรายการ ดังนี้ 

1. ในกรณีจำเปนตองมีพิธีทางศาสนาในการจัดงานครั้งนั้น ใหเบิกคาใชจายพิธีทางศาสนาไดครั้ง 
เดียวเทาท่ีจายจริง แตไมเกิน 30,000 บาท เวนแต ในกรณีจำเปนตองมีการทำพิธีทางศาสนา ตั้งแต 2 ศาสนาข้ึนไป
ใหเบิกจายไดครั้งเดียว เทาท่ีจายจริง แตไมเกิน 50,000 บาท 

2. คารับรอง ผูท่ีไดรับเชิญมารวมงาน (หนังสือสงท่ีเชิญรวมงาน) และผูมารวมประกอบกิจกรรมตาม 
วัตถุประสงค (ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.)  
 3.  คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของ ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 
 4.  คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน 
 5.  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ ใหเบิกจายไดเทาท่ีจำเปนและประหยัด 

6.คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน ใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ 20   
ของประมาณการคาใชจายตามโครงการ 
 7.คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของในการจัดงาน ใหเบิกจายไดเทาท่ีจำเปนและประหยัด 

 หมวด 2 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา 
1. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายไดตามรายการ กรณีการแขงขันกีฬาระหวาง อปท 

ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง ตามความจำเปน เหมาะสม และประหยัด 
2. กรณีการจัดการแขงขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด อปท. กีฬาสำหรับ 

เยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขต อปท. ใหเบิกจายคาใชจายของนักกีฬาได ตามรายการและอัตราท่ีระเบียบกำหนด 3. 
คาใชจายเก่ียวกับสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจำเปนและเก่ียวของใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง  
 หมวด 3 การสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 
 1. คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายไดตามรายการ ดังนี้ 
  1.1 คาใชจายสำหรับผูควบคุม หรือผูฝกสอนท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ และนักกีฬาใหเบิกจายคาใชจายได
ตามท่ีจายจริงตามสิทธิท่ีกำหนดไวในระเบียบเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
  1.2 คาตอบแทนสำหรับบุคคลท่ีมิใชเจาหนาท่ีของรัฐท่ี อปท.แตงตั้งใหเปนเจาหนาท่ีในการควบคุมหรือผู
ฝกสอนหรือเจาหนาท่ีอ่ืน ท่ีจำเปน ในอัตราคนละไมเกิน 800 บาทตอวัน 
  1.3 คาใชจายในการฝกซอมกีฬาท่ี อปท. เห็นวามีความจำเปนตองฝกซอมกอนการแขงขันในแตละครั้ง 
จะเบิกจายไดเฉพาะกรณีท่ีมีระยะเวลาฝกซอมไมนอยกวา 4 ชั่วโมงตอวัน และเบิกจายไดไมเกิน 7 วัน 
   (ก) คาอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา ในอัตราไมเกินคนละ 100 บาทตอวัน 
   (ข) คาตอบแทนผูควบคุมหรือผูฝกสอนแตละประเภทกีฬา ใหเบิกจายไดไมเกิน 4 คน  
ในอัตราไมเกินคนละ 400 บาทตอวัน 
  1.4 กรณีมีความจำเปนตองเก็บตัวเพ่ือฝกซอมกอนการแขงขันใน แตละครั้ง ใหกระทำไดไมเกิน 30วัน 
ในกรณีนี้ใหเบิกคาใชจายสำหรับ ผูควบคุมหรือผูฝกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิท่ีกำหนดไวในระเบียบเก่ียวกับคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน และใหงดเบิกคาใชจายตาม (3) คือคาใชจายในการฝกซอมกีฬา 
  1.5 คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา ของผูควบคุมหรือผูฝกสอนและ
นักกีฬา ใหเบิกจายไดเทาท่ีจำเปนและประหยัด 
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  1.6 คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีใชในการแขงขันกีฬา ใหเบิกจายไดเทาท่ีจำเปนและประหยัด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

1. คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายใหแกพนักงานสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติงานตาม “หนาท่ีปกติ” 3 ลักษณะ 
1.1  โดยลักษณะงาน ตองปฏิบัติงานในท่ีตั้งสำนักงานและไมไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ 
1.2  โดยลักษณะงาน ตองปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสำนักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ 
1.3  โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปน “ผลัด” หรือ “กะ” และไดปฏิบัติงานนั้น  

“นอกผลัดหรือกะ” 
2. การเบิกคาตอบแทนงานนอกเวลาราชการยึดหลัก ดังนี้ 

2.1  ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินกอนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
2.2  มีงบประมาณ 
2.3  คำนึงถึงชวงเวลาท่ีจำเปนตองปฏิบัติ ตองคำนึงถึงประโยชนของราชการ 

-  เจาหนาท่ีทองถ่ิน หมายความวา ขาราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตำบล 
ลูกจาง และ พนักงานจางของ อปท. 
   -  เวลาราชการปกติ 08.30 - 16.30 น. และใหหมายถึง ชวงเวลาอ่ืนท่ี อปท.กำหนดให พนักงาน
สวนทองถ่ิน ปฏิบัติงาน เปนผลัด หรือกะ หรือ เปนอยางอ่ืน 
   - วันทำการปกติ คือ วันจันทรถึงวันศุกร รวมถึงวันทำการปกติท่ี อปท. กำหนดเปนอยางอ่ืนดวย 
   - วันหยุดราชการ คือ เสาร อาทิตย หรือ วันหยุดราชการประจำสัปดาหท่ี อปท. กำหนดไวเปนอยาง
อ่ืน วันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตามมติ ครม. 
   - การปฏิบัติงาน เปนผลัด หรือเปนกะ การปฏิบัติงานประจำตามหนาท่ี ซ่ึงจัดใหมีการปฏิบัติหนาท่ี
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง ชวงเวลาท่ีปฏิบัติงานดังกลาวเปนเวลาราชการของผูนั้น 
   - ในผลัด/กะหนึ่ง ๆ ตองมีเวลาไมนอยกวา 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก 
 3. เกณฑการเบิก 
  3.1 วันทำการ ไมเกินวันละ 4 ชม.ๆ ละ 50 บาท 
  3.2 วันหยุดราชการ ไมเกินวันละ 7 ชม.ๆ ละ 60 บาท 
 4. การปฏิบัติงาน ท่ีเบิก O.T. ไมได 
  4.1 การอยูเวรรักษาการณ 
  4.2 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเต็มชั่วโมง 
 5. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
  5.1 กรณีมีผูปฏิบัติงานหลายคน ใหคนใดคนหนึ่งรับรอง, กรณีมีผูปฏิบัติงานคนเดียว ใหคนเดียวนั้นรับรอง 
  5.2 ใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูมีอำนาจอนุมัติ ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ. 2560 
 1. เจาหนาท่ีทองถ่ิน หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางของ อปท. หรือผูท่ี อปท. 
ใหไปปฏิบัติงานตามหนาท่ีให อปท. 
 2. การจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย ท่ีมีไวประจำสำนักงานหรือประจำหองปฏิบัติการตาง ๆ หรือ วัสดุเครื่องแตง
กายท่ีจำเปนตองใชประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. ซ่ึงใชเปนของสวนกลาง
หมุนเวียน หรือใชรวมกันโดยมิไดมีการมอบใหบุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเฉพาะใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน
เปนผูพิจารณาเบิกจายไดตามความจำเปน เหมาะสมและอยางประหยัด 
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 3. วัสดุเครื่องแตงกายท่ี อปท. มอบใหเจาหนาท่ีทองถ่ินเพ่ือสวมใสในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ี โดยจะมอบ
วัสดุเครื่องแตงกายใหกับเจาหนาท่ีทองถ่ินแตละคนรับผิดชอบดูแลในเครื่องแตงกายนั้นๆ ท้ังนี้ ใหเบิกจายไดคนละไมเกิน 
2 ชุดตอป 
 4. ประเภท ชนิด หรือ ลักษณะวัสดุเครื่องแตงกายตามวรรคหนึ่ง ใหมีลักษณะ ดังนี้ 
  4.1 เครื่องแตงกายชุดฝก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด 
รองเทา รวมท้ังบัตรประจำตัว อปพร.วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. 
  4.2 เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน 
  4.3 วัสดุอ่ืนท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปดปาก - ปดจมูก รองเทายาง
หุมสนสูงใตเขา (รองเทาบูต) เสื้อกันฝน เปนตน 
  4.4 ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแตงกายอ่ืนตามท่ี ปมท. กำหนด 
 5. การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของ จนท. ทองถ่ิน ใหเบิกจายจากงบดำเนินงาน หมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ ใหคำนึงถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลังของ อปท. นั้นๆ ดวย 
 6. เครื่องแตงกายท่ีไมสามารถเบิกจายได คือ เครื่องแบบขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
ชุดฟอรม ชุดฟาติก และชุดประจำทองถ่ิน 
 7. ภายใตบังคับ ขอ 9 หาก อปท. มีความจำเปนตองจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีกำหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทำความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดเปนกรณีๆ ไป 
แผนพัฒนาทองถิ่น  เคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) รายละเอียดประกอบดวย 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร อปท. 
สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
1 กรรมการพัฒนาทองถ่ิน มี 8 องคประกอบ ดังนี้ 
 1.1 นายก 
 1.2 รองนายก (มีก่ีคนตั้งใหครบทุกคน) 
 1.3 สมาชิกสภา 
 1.4 ผูทรงคุณวุฒิ 
 1.5 ผูแทนภาคราชการ/หรืรัฐวิสาหกิจ (ไมนอยกวา 3 คน) 
 1.6 ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (3 คน แตไมเกิน 6 คน) 
 1.7 ปลัด 
 1.8 ผอ.แผน (ผูชวยเลขา) 
2.กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน มีหนาท่ียกรางแผน  ประกอบดวย 
 2.1 ปลัด  
  2.2 หัวหนาสวนราชการ 
 2.3 ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
 2.4 ผอ.แผน 
 2.5 นักวิเคราะห (ผูชวยเลขา) 
3. กรรมการติดตามและประเมินผล เทศบาล เสร็จภายในเดือนธันวาคม  
 3.1 สมาชิกสภา 
 3.2 ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
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 3.3 ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 3.4 หัวหนาสวนในหนวยงาน 
 3.5 ผูทรงคุณวุฒิ 
 -การติดตามและประเมินผลแผน (ภายในเดือนธันวาคม) 
 -ทบทวนแผนทุกปใหสอดคลองกับสภาพปญหาใหเปนปจจุบัน 
4. ประกาศใชแผนภายในเดือน ถาประกาศไมทันใหทำเรื่องขยายเวลากับผูวา 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
กระบวนการแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีใชในปจจุบัน ใชกับ 3 กรณี 
 การแกไขแผน ขอ 21 
  -อำนาจนายก 
  - ไมตองประชุม 
  -ทำบันทึกขอความ/ประกาศ 
  -แกไขคำผิด/ยายป/ราคากลาง 
 เพ่ิมเติม ขอ 22  
  -ประชุมกรรมการ 
  -ประชาคมทองถ่ิน 
  -อบต.ตองประชุมสภาเห็นชอบ 
  -ประกาศ 
  -เพ่ิมโครงการท่ีไมมีอยูในแผน 
 เปลี่ยนแปลง ขอ22/1 
  -ประชุมกรรมการพัฒนา 
  -อบต.ตองประชุมสภาเห็นชอบ 
  -ประกาศ 
  -ปริมาณงานมากข้ึน/งบประมาณมากข้ึน 
 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ขอ 22/2 
  -อำนาจนายก 
  -ไมตองประชุม 
  -ทำบันทึกขอความ 
  -อบต.ตองประชุมสภา/เห็นชอบ/ประกาศ 
  -ใชกรณีโครงการพระราชดำริ/พระราชพิธี 
  -รัฐพิธี/นโยบายรฐับาล/นโยบาย มท. 

  
วันพุธท่ี  15 ธนัวาคม 2564   

 9.00 – 16.00 น. วิชา การเบิกจายคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจาย 

ในการฝกอบรม การจัดทำประกันภัยทรัพยสิน การใชและรักษารถยนตของ อปท.  

    : โดย อ.อาทิตยา พยาบาล 

การเบิกจายคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  

• การเบิกจายเงินคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม 
 ผูท่ีมีสิทธิในการเบิกคาเชาบาน 

 1. ขาราชการท่ีโอนยายตางทองท่ี (อำเภอ) 
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 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีท่ีพักอาศัยใหอยู 
 3. ไมมีบานเปนกรรมสิทธิ์เปนของตนเอง/คูสมรส ในทองท่ีนั้น 
 การใชสิทธิ 
 1. เบิกคาเชาบาน 
 2. เบิกคาเชาซ้ือ 
 3. นำคาผอนชำระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน 
 การเชาซ้ือ 
 - บานท่ีนำมาใชสิทธิตองอยูในทองท่ีท่ีทำงาน 

 - เชาซ้ือหรือผอนชำระราคาบานกับสถาบันการเงินการใชสิทธิใชไดภายในวงเงินหรือระยะเวลาอะไรหมด
กอนก็หมดสิทธิเบิกในทองถ่ินนั้น 

 การเชาบาน 
 1. จะเชาอยูตางทองท่ีท่ีทำงานก็ได 
 2. เชาบานใครก็ไดรวมท้ังพอแม พอแมคูสมรส แตตองเชาอยูจริง 
 3. ไมจำเปนตองเชาท้ังหลัง 
 4. สัญญาเชาควรทำอยางนอย 3 ป 
 การรับรองสิทธิ 
 1. หัวหนาหนวยงานไมต่ำกวาระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ รับรองผูมีสิทธิในหนวยงาน 
 2. ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่งระดับรับรองสิทธิ 
 3. ระดับอาวุโส ชำนาญการพิเศษข้ึนไปอำนวยการระดับกลางข้ึนไป บริหารทองถ่ินรับรองสิทธิของตนเอง 
 การเบิกจายเงิน 
 1. ยื่นแบบ 6006 
 2. หลักฐานการชำระเงิน 
 3. เบิกจายจากงบประมาณประจำปท่ีไดรับแบบ (แบบ 6006) 
 4. ไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนแนบคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 วันท่ีสิบสอง วันพฤหัสบดีท่ี  16 ธันวาคม 2564   
 9.00 – 12.00 น. วิชา ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐ(Digital Literacy)  
    : โดย อ.ชวพงศธร ไวสาริกรรม 
 13.00 – 16.00 น. วิชา การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ 

อปท. 
 : โดย สรุศักดิ์ แปนงาม 

ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy)  

• Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีอยูในปจจุบัน อาทิ  
คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทักษะดังกลาวครอบคลุม 4 มิติ ดังนี้ 
 1. การใช (Use) 
 2. เขาใจ (Understand) 
 3. การสราง (Create) 
 4. เขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Access) 
 ประโยชนของการพัฒนา Digital Literacy 
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1. ประโยชนสำหรับขาราชการ 
1.1  ทำงานไดรวดเร็วลดขอผิดพลาดและมีความม่ันใจในการทำงานมากข้ึน 

  1.2 สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.3 สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.4  สามารถบริหารจัดการงานและเวลาไดดีมากข้ึน และชวยสรางสมดุลในชีวิตและการทำงาน 
1.5  มีเครื่องมือชวยในการเรียนรูและเติบโตอยางเหมาะสม 

2. ประโยชนสำหรับสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
2.1  หนวยงานไดรับการยอมรับวามีความทันสมัย เปดกวาง และเปนท่ียอมรับ ซ่ึงจะชวยดึงดูด 

   และรักษาคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพสูง มาทำงานกับองคกรดวย 
2.2  หนวยงานไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจจากประชาชนและผูรับบริการมากข้ึน 
2.3  คนในองคกรสามารถใชศักยภาพในการทำงานท่ีมีมูลคาสูง (High Value Job) มากข้ึน 
2.4  กระบวนการทำงานและการสื่อสารขององคกรกระชับข้ึน คลองตัวมากข้ึน และมากประสิทธิภาพ 
2.5  หนวยงานสามารถประหยัดทรัพยากร (งบประมาณและกำลังคน) ในการดำเนนิงานไดมากข้ึน 

แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เปาหมายของการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐใหสามารถนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะนำไปสู 
1. การสรางการรับรูและกระตุนใหขาราชการ บุคลากรในสังกัดเกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน  
 รวมถึงความจำเปนของการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหทราบถึงระดับการพัฒนา
ของแตละบุคคล รวมถึงการนำทักษะดังกลาวไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน พรอมท้ังใหขอมูลยอนกลับแก
ขาราชการและบุคลากรในสังกัดดวย 
2. กำหนดเปนนโยบายของสวนราชการ เพ่ือนำไปใชเปนขอมูลประกอบการปรบัปรุง และวางแนวทาง  

 การพัฒนาทักษะของบุคลากรของสวนราชการในลำดับตอไป 
3. สรางบรรยากาศการทำงานแบบ Digital ใหเกิดข้ึนในองคกรโดยมีการดำเนินการพัฒนาทักษะ  
 ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกขาราชการและบุคลากรในสังกัด รวมถึงนำทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการใหบริการประชาชน ท้ังนี้เพ่ือสรางคุณคารวมกัน ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
4. พัฒนาขาราชการและบุคลากรในสังกัดใหมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี โดยดำเนินการตั้ง 
 คณะทำงานหรือผูรับผิดชอบหลักในการสรางบรรยากาศการทำงานแบบ Digital โดยมีรองหัวหนาสวน
ราชการข้ึนไปเปนหัวหนาคณะทำงาน 

 หนาท่ีของคณะทำงานหรือผูรับผิดชอบหลัก 
1. สรางการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การปรับเปลี่ยน 

องคกรการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และการสรางเครือขายการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
2. สรางแรงจูงใจใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐอยากพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัลของตนเองในรูปแบบตางๆ เชน การใหรางวัลในลักษณะใบประกาศนียบัตรผูเปนแบบอยางของการพัฒนา
ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการจัดกิจกรรมในสวนราชการตางๆ  

3. ใหความรูเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสรางสรรคหรือออกแบบแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

4. กำหนดเปนขอบังคับ ใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนตองพัฒนาทักษะความเขาและใช 
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เทคโนโลยีดิจิทัลอยางจริงจัง โดยอาจเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเลื่อนตำแหนง เปนตน 

5. พัฒนาขาราชการและบุคลากรในสังกัดใหมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสวนราชการ 
วางแผนการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรในสังกัด โดยอาจจำแนก
บุคคลเปนกลุมตามความสามารถและความสนใจในการพัฒนา และกำหนดแนวทางในการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของบุคคล สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลดวยตนเอง 
โดยอาจนำวิธีการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

6. ติดตามผลการพัฒนาทักษะความเขาใจและเทคโนโลยีดิจิทัลขาราชการและบุคลากรในสังกัด  
เพ่ือใหทราบถึงระดับการพัฒนาการของแตละบุคคล รวมถึงการนำทักษะดังกลาวไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน พรอม
ท้ังใหขอมูลยอนกลับแกขาราชการและบุคลากรในสังกัดดวย 

7. รายงานผลการนำทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
มายังสำนักงาน เพ่ือนำไปใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง และวางแผนแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคลากรของสวน
ราชการในลำดับตอไป  
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. 

1. กรณีท่ีงบประมาณรายจายประจำปออกใชไมทัน ใหใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณท่ี 
ลวงแลวไปพลางกอน 

2. การเบิกจายเงินโดยอาศัยงบประมาณปท่ีลวงมาแลว ใหถือยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจายได โดยรวม 
งบเพ่ิมเติมและรายการโอนเพ่ิม / ลด เขาไปดวย 

3. กระทำไดเฉพาะรายจายในหมวดเงินเดือนและคาจางประจำ หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบ  
แทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค 

4. การตรางบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
4.1 กระทำไดตอเม่ืองบประมาณรายจายประจำปไมพอแกการใชจาย 
4.2 มีความจำเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหม 
4.3 ตั้งจากเงินรายไดท่ีมิไดตั้งรับไวในประมาณการรายรับ หรือ 
4.4 ตั้งจากเงินรายไดท่ีเกินยอดรวมท้ังสิ้นของงบประมาณรายรับประจำป 

5. ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ใหหัวหนา 
หนวยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงาน 
การเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

6. การโอนงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง เปนการโอนท่ีทำใหมีผลกระทบตอ 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือเปนการโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสรางเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

7. การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการท่ีเบิกตัดป 
7.1 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการท่ีไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาให 

เบิกตัดปไวกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจใหเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดป 
8. การกอหนี้ผูกพันเกิน 1 ปงบประมาณ 

8.1  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
8.2  ตองเปนโครงการประเภทท่ีดินและสิ่งกอสราง 
8.3  โครงการไมอาจแยกจัดซ้ือจัดจางเปนสวนๆ ได 
8.4  มีรายไดไมเพียงพอจะดำเนินการในปงบประมาณเดียว 
8.5  ผูกพันไดเพียง 2 ปงบประมาณ 
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8.6  ตองใชงบประมาณไมเกินรอยละ 50 ของรายจายเพ่ือการลงทุนของปท่ีผานมา 
8.7  ตองระบุใหชัดเจนวาจะใชจายในปปจจุบันเทาใดและในปงบประมาณถัดไปเทาใดใหชัดเจน 

 โครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. รายไดทองถ่ินจัดเก็บเอง 
2. รายไดท่ีรัฐจัดเก็บแลวจัดสรรหรือแบงให 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐ และการถายโอนภารกิจ 
4. รายไดอ่ืนๆ  

โครงการท่ีตองนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 
1. ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีตองนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหจัดทำเฉพาะครุภัณฑ 

ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
2. โครงการพัฒนาท่ีดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชน 

ไดใช หรือไดรับประโยชนจากครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางนั้น 
3. เปนไปตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 กรณีตองแกไข หรือเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น เม่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการ
จัดทำงบประมาณแลว และสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบวิธีการงบประมาณแลวตอมาภายหลังเกณฑราคากลาง หรือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือราคากลางโครงสราง พ้ืนฐาน มีคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไปหรือ
เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจาง ใหดำเนินการตามวิธีการงบประมาณ 
 โครงการท่ีไมตองนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจำ 
2. หมวดคาจางชั่วคราว 
3. หมวดคาสาธารณูปโภค 
4. หมวดรายจายอ่ืน 
5. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ยกเวนประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี 

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การเสนองบประมาณตอสภาทองถิ่น 

1. เสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2. กรณีเสนอไมทัน 
  2.1 เทศบาลใหขอขยายเวลาตอประธานสภา 
  2.1 อบจ. อบต. ใหขอขยายเวลาตอสภาทองถ่ิน 
3.  มีเอกสารประมาณการคาใชจายอีกหนึ่งเลม นอกเหนือจากขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
1. ใหหนวยงานของรัฐ นำแผนการคลังระยะปานกลางท่ี ครม.ใหความเห็นชอบแลวนำมาใช 

ประกอบการพิจารณาในการจัดทำงบประมาณ 
2. ใหคณะกรรมการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันท่ี พรบ.นี้  

ใชบังคับ  
3. การตั้งงบประกอบประมาณรายจายประจำปตองดำเนินการตามหลักเกณฑงบประมาณ 

รายจายลงทุนตองมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจำปและตองไมนอยกวาวงเงินสวนท่ี
ขาดดุลของงบประมาณประจำปนั้น 

4. สัดสวนงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปนตองตั้ง  
ไมนอยกวารอยละสอง แตไมเกินรอยละสามจุดหาของงบประมาณรายจายประจำป 
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5. สัดสวนการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายขามปงบประมาณตองตั้งไมเกินรอยละสิบของ 
งบประมาณรายจายประจำป 
  6. การจัดทำงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทำอยางโปรงใส และตรวจสอบได โดยตอง
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุมคา ความประหยัดและภาระทางการคลังท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตการจัดทำงบประมาณ
ประจำป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหพิจารณาฐานะการคลัง ความจำเปนท่ีตองใชจายเงินงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได ในปงบประมาณนั้น โดยใหปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
พระราชบัญญัตินี้ 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
 ใหกำหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไวในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือ
เชิญชวนรวมถึงระบุไวในสัญญาจางกอสรางเพ่ิมเติม ในแบบสัญญาจางกอสรางท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

1. หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน เสนอโครงการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน โดยตองเปนโครงการท่ีประชาชนในเขตไดรับประโยชน 

2. กรณีกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสิ่งกอสราง มีงบประมาณสมทบไมนอยกวารอยละ 25 
3. ตั้งงบประมาณอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. การอุดหนุนเงินใหหนวยงานอ่ืน 

4.1  หามดำเนินการหรือกอหนี้ผูกพันกอนรับเงินอุดหนุน เวนแต มีความจำเปนเรงดวนหรือ 
เงินท่ีไดรับในลักษณะให อปท. ดำเนินการตามกฎหมายแผนฯ 

4.2  หามจายจากเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม เงินกู หามอุดหนุนครุภัณฑยานพาหนะและ 
ขนสง เวนแตจะอุดหนุนให อปท. และไมสามารถมอบหมายหนวยงานอ่ืนดำเนินการแทน 
 
วันศุกรท่ี  17  ธันวาคม 2564   
 9.00 – 12.00 น. วิชา ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  
    : โดย อ.ชรินทร สัจจาม่ัน 
 13.00 – 16.00 น. วิชา แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ การวางแผน การ

ตรวจสอบ และการวางแผนปฏบิัติงาน 
: โดย อ.ชบาไพร ชุนถนอม 
       อ.อารียานันท วัฒกีหัตถกรรม 

พรบ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ 2562 

 ภาษีท่ีดิน หรือ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางป 2562 (พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง) 
ไดมาแทนท่ีภาษีบำรุงทองท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน โดยผูท่ีเคยเสียภาษีท้ังสองประเภทนี้ไปแลว ไมตองเสียภาษีซ้ำ
อีก แตจะเสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางแทน ซ่ึงภาษีท่ีดินใหมนี้จะจัดเก็บภาษีตามมูลคาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีมี
อยูในครอบครอง โดยจะทำการจัดเก็บเปนรายป โดยแบงทรัพยสินท่ีตองเสียภาษีท่ีดินออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ท่ีอยูอาศัย 
 2. เกษตรกรรม 
 3. อ่ืนๆท่ีไมใชเกษตรกรรมและอยูอาศัย 

 4. ท่ีรกรางวางเปลา  
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ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
 บุคคลท่ีตองเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ไดแก เจาของท่ีดิน / เจาของสิ่งปลูกสราง เจาของหองชุด  
ผูครอบครองทรัพยสิน หรือทำประโยชนในทรัพยสินของรัฐ (ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง)  
 อัตราการเก็บภาษีท่ีดินใหม จะแบงตามลักษณะการใชประโยชน ไดแก เกษตรกรรม,ท่ีอยูอาศัย, อ่ืนๆ 
(พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และท่ีดินรกรางวางเปลา โดยคิดอัตราภาษีเปนรูปแบบข้ันบันไดเพ่ิมข้ันตามมูลคาราคา
ประเมิน ดังนี้  
 เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15% สำหรับการใชท่ีดินเพ่ือการทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว
น้ำ และกิจการอ่ืนตามท่ีประกาศกำหนด 

- 0 – 75 ลานบาท อัตรา 0.01%  
- 75-100 ลานบาท อัตรา 0.03%  
- 100 - 500 ลานบาท อัตรา 0.05%  
- 500 - 1,000 ลานบาท อัตรา 0.05%  
- 1,000 ลานบาท ข้ึนไป อัตรา 0.10%  

 ท่ีอยูอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3% กรณีบานหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเปนเจาของท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
และมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในวันท่ี 1 มกราคม ของปภาษีนั้น บุคคลธรรมดาท่ีเปน
เจาของบานพรอมท่ีดินแตไมมีชื่อในทะเบียนบานจะไดรับการยกเวนภาษี 50 ลานบาทแรก 

- ไมถึง 25 ลานบาท อัตรา 0.03%  
- 25 - 50 ลานบาท อัตรา 0.05%  
- 50 ลานข้ึนไป อัตรา 0.10 % 
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 ท่ีอยูอาศัย กรณีบานหลังหลักโดยบุคคลธรรมดาเปนเจาของเฉพาะสิ่งปลูกสรางและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ในวันท่ี 1 มกราคม ของปภาษีนั้น บุคคลธรรมดาเปนเจาของไดรับยกเวนไม
เกิน 10 ลานบาท 

- ไมถึง 40 ลานบาท อัตรา 0.02%  
- 40 - 65 ลานบาท อัตรา 0.03%  
- 65 - 90 ลานบาท อัตรา 0.05%  
- 90 ลานข้ึนไป อัตรา 0.10%  

 กลุมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2% 
- 0 - 50 ลานบาท อัตรา 0.3%  
- 50 - 200 ลานบาท อัตรา 0.4%  
- 200 - 1,000 ลานบาท อัตรา 0.5%  
- 1,000 - 5,000 ลานบาท อัตรา 0.6%  
- 5,000 ลานบาทข้ึนไป อัตรา 0.7% 
-  

 ท่ีดินรกรางวางเปลาไมไดทำประโยชน เพดานภาษีสูงสุด 1.2% แตจะเพ่ิมเปน 3 % เม่ือปลอยรกรางวาง
เปลาติดตอกัน 3 ป หมายถึง ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีไมไดทำประโยชนตามควรหรือถูกปลอยท้ิงไววางเปลา 

- 0 - 50 ลานบาท อัตรา 0.3%  
- 50 - 200 ลานบาท อัตรา 0.4%  
- 200 - 1000 ลานบาท อัตรา 0.5%  
- 1,000 - 5,000 บาท อัตรา 0.6%  
- 5,000 ลานบาทข้ึนไป อัตรา 0.7% 

 ทรัพยสินท่ีไดรับการยกเวนไมโดนเรียกเก็บภาษีท่ีดินดังนี้ 
  1.  สาธารณสมบัติของแผนดิน 
  2. ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยท่ีไมไดใชหาผลประโยชน 
  3. ทรัพยสินของรัฐท่ีไมไดใชหาผลประโยชน 
  4. ท่ีทำการองคการสหประชาชาติหรือองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ 
  5. สถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
  6. ทรัพยสินของสภากาชาดไทย 
  7. ศาสนสมบัติท่ีไมไดหาผลประโยชน 
  8. ทรัพยสินท่ีใชเปนสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ 
  9. มูลนิธิหรือองคการท่ีประกอบกิจการสาธารณะ 
  10. ทรัพยสินของเอกชนท่ีใชเพ่ือสาธารณะประโยชน 
  11. ทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุดและหมูบานจัดสรร 

12. ท่ีดินนิคมอุตสาหกรรม 
 การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกราง 
  1.  อปท.อาจจัดใหมีการสำรวจท่ีดิน/สิ่งปลูกสรางเพ่ือทำใหทราบขอมูลในเขต 

2. ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศกำหนดระยะเวลาการสำรวจ แตงตั้งพนักงานสำรวจ โดยปด 
ประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน 

3. พนักงานสำรวจมีหนาท่ีและอำนาจสำรวจขอมูลเก่ียวกับประเภท จำนวน ขนาดการใช 
ประโยชนของท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง และรายละเอียดอ่ืนท่ีจำเปน 
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4. พนักงานสำรวจมีอำนาจเขาไปในท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง เรียกเอกสาร/หลักฐานอ่ืน และอาจ 
ขอใหผูเสียภาษีชี้เขตท่ีดินหรือใหรายละเอียดอ่ืนท่ีจำเปน 

5. ให อปท.จัดทำบัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน  
พรอมท้ังจัดสงขอมูลใหผูเสียภาษีแตละรายทราบตามประกาศดวย 

6. ถาผูเสียภาษีเห็นวาขอมูลการสำรวจไมถูกตองใหยื่นคำรองขอแกไขตอผูบริหารทองถ่ิน  
โดยผูบริหารทองถ่ินตองแจงผลการดำเนินการภายใน ๓๐ วันนับแตไดรับคำรอง 
 วิธีการสำรวจรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 

1. วัดขนาดท่ีดิน (ตร.ว.) 
2. วัดขนาดของสิ่งปลูกสรางท่ีตั้งอยูบนดิน (ตร.ม.) 
3. สำรวจประเภท ลักษณะ และอายุของสิ่งปลูกสราง 

 การคำนวณมูลคาส่ิงปลูกสราง 
  1.  ประเมินตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง 

2. กรณีไมมีราคาประเมินทุนทรัพยโรงเรือนสิ่งปลูกสราง 
 การประเมินภาษี การชำระภาษี การคืนภาษี 
  1.  ให อปท. แจงการประเมินภาษีโดยสงแบบใหผูเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ 

2. ใหผูเสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจงการประเมินภายในเดือนเมษายน 
3. ผูเสียภาษีอาจขอผอนชำระเปนงวดตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
4. หากพบวาประเมินภาษีผิดพลาดหรือไมครบถวน อปท. มีอำนาจทบทวนการประเมินภาษี 

ใหถูกตองไดภายใน ๓ ป 
5. ผูใดเสียภาษีโดยไมมีหนาท่ีตองเสียภาษีหรือเสียภาษีเกินจำนวนท่ีตองเสีย มีสิทธิยื่นคำรองขอ 

คืนเงินภายใน ๓ ป (มารับเงินภายใน ๑ ป) และหากผูบริหารทองถ่ินเห็นวา อปท. ประเมินภาษีผิดพลาด ใหสั่งคืนเงิน
แกผูรอง และเสียดอกเบี้ย (ไมทบตน) แกผูรองในอัตรารอยละ ๑ ตอเดือน นับแตวันยื่นคำรองขอรับเงินคืน 
 การลด ยกเวนภาษี 

1. พ.ร.ฎ. ลดภาษีบางประเภทเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพความจำเปนทางเศรษฐกิจ สังคม  
เหตุการณ กิจการ หรือสภาพแหงทองถ่ินไดไมเกินรอยละ ๙๐ 

2. กรณีท่ีดิน/สิ่งปลูกสรางไดรับความเสียหายหรือถูกทำลายดวยเหตุอันพนวิสัยหรือถูกทำลาย  
หรือชำรุดเสียหายจนเปนเหตุตองซอมแซมในสวนสำคัญ ผูบริหารทองถ่ินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประจำจังหวัดมีอำนาจลดหรือยกเวนภาษีได 
 ทรัพยสินท่ีไดรับการลดภาษีตาม พ.ร.ฎ. (ม.55) 
  1. ลดภาษีรอยละ 50 ของจำนวนภาษีท่ีตองเสียสำหรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 

1.1  ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง หองชุดท่ีเจาของหรือผูครอบครองเปนบุคคลธรรมดาใชอยูอาศัย 
และมีชื่อในทะเบียนบาน เฉพาะกรณีไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาโดยทางมรดก และจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเก่ียวกับทรัพยสินนั้น กอน 13 มีนาคม 2562 

1.2  ท่ีดินท่ีเปนท่ีตั้งโรงผลิตไฟฟา และโรงผลิตไฟฟา รวมถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนท่ีใช 
ประโยชนเก่ียวเนื่อง 

1.3  ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนเข่ือน และพ้ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับเข่ือนท่ีใชผลิตไฟฟา 
  2. ลดภาษีรอยละ 90 ของจำนวนภาษีท่ีตองเสียสำหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสรางอสังหาริมทรัพยรอการ
ขายท่ีไดรับมาเปนเวลาไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของสถาบันการเงิน, สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจและบริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

2.1  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางอยูระหวางดำเนินการ 
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     - โครงสรางการพัฒนาเพ่ืออยูอาศัยหรืออุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการจัดสรร 
ท่ีดิน เปนเวลาไมเกิน 3 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาต 
     - โครงการอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดเปนเวลาไมเกิน 3 ป นับจากวันท่ี 
ไดรับอนุญาตกอสรางอาคารชุด 
     - นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยนิคมอุตสาหกรรมเปนเวลาไมเกิน 3 ป นับ 
จากวันท่ีไดรับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

2.2  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีดำเนินการแลว 
     - โครงการจัดสรรท่ีดิน อาคารชุด นิคมอุตสาหกรรมท่ีดำเนินการตามกฎหมายแลว  
แตยังไมไดขายเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2.3  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชประโยชนในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและโรงเรียน 
เอกชน (เฉพาะในระบบ นอกระบบประเภทสอนศาสนา ตาตีกา และปอเนาะ) ตามกฎหมาย เฉพาะท่ีใชเปนท่ีตั้งตาม
แผนผังแสดงบริเวณอาคารท่ีระบุไวในรายการขอกำหนดจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตราสารจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนนั้น 

2.4  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานท่ีใหบริการประชาชนท่ัวไปเฉพาะเพ่ือการเลนกีฬา 
ตามชนิดท่ีการกีฬาแหงประเทศไทยกำหนด, สวนสัตวท่ีไดรับอนุญาต, สวนสนุกท่ีไดรับอนุญาต, ท่ีจอดรถของ
ผูประกอบการรถไฟฟาท่ีจัดสำหรับผูโดยสาร 

2.5  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางในสนามบินท่ีใชเปนทางวิ่ง, ทางขับ และลานจอดอากาศยาน 
ตามท่ีสำนักงานการบินพลเรือนประกาศกำหนด 

2.6  ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีตั้งของถนนหรือทางยกระดับท่ีเปนทางพิเศษตามกฎหมาย 
วาดวยการทางพิเศษ หรือทางหลวงสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวงสัมปทาน และกฎหมายอ่ืน 
 ภาษีคางชำระ เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม 

1. ภาษีท่ีมิไดชำระภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหถือเปนภาษีคางชำระ 
  2.  ให อปท. แจงเตือนผูมีภาษีคางชำระมาชำระภาษีภายในเดือนพฤษภาคม   

3. ภายในเดือนมิถุนายน ให อปท. แจงรายการภาษีคางชำระใหสำนักงานท่ีดินซ่ึงท่ีดิน/สิ่งปลูก 
สรางทราบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการหามจดทะเบียนสิทธินิติกรรม โอนกรรมสิทธหรือสิทธิครอบครองในท่ีดิน/สิ่ง
ปลูกสราง 

4. เม่ือพน 90 วันนับแตไดรับหนังสือแจงเตือน ผูบริหารทองถ่ินโดยความเห็นชอบของผูวา 
ราชการจังหวัด มีอำนาจออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลอดทรัพยสินของผูเสียภาษี 

5. ไมชำระภาษีภายในกำหนด 
   5.1 เสียเบี้ยปรับ  40 % ของภาษีคางชำระ เวนแตจะไดชำระภาษีกอนไดรับหนังสือแจง 
เตือนใหเสียเบี้ยปรับ 10 % หรือหากชำระภายในเวลากำหนดตามหนังสือแจงเตือนใหเสียเบี้ยปรับ 20% 
   5.2 เสียเงินเพ่ิม 1 % ตอเดือนของภาษีคางชำระ (ไมนำเบี้ยปรับมาคำนวณรวม) 
 การคัดคานและอุทธรณการประเมินภาษี 

1. ใหผูเสียภาษียื่นคำรองคัดคานและขอใหผูบริหารทองถ่ินทบทวนการประเมินหรือเรียกเก็บภาษี  
(กรณีชำระภาษีเพ่ิมเติม) ภายใน 30 วัน 

2. ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาคำรองใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หากไมเสร็จใหถือวาเห็นชอบ 
กับคำรอง กรณีผูบริหารทองถ่ินไมเห็นชอบดวยกับคำรองผูเสียภาษีมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
การประเมินภาษีภายใน 7 วัน 

3. ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน 60 วัน ขยายไดอีก 30 วัน หากผูอุทธรณไมพอใจ 
ผลการพิจารณาอุทธรณใหมีสิทธิฟองคดีภายใน 30 วัน 
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4. การคัดคานและอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการชำระภาษี 
 บทกำหนดโทษ 

1. ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสำรวจ มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือน ปรับไมเกิน  
10,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

2. ไมปฏิบัติตามคำสั่ง/หนังสือเรียก มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท 
3. ไมแจงการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 
4. ขัดขวาง/ไมปฏิบัติตามคำสั่งยึด อายัด หรือ ทำลาย ยาย ซอน โอนทรัพยท่ีถูกยึด อายัด  

มีโทษจำคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท 
5. แจงขอความเปนเท็จ มีโทษจำคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 40,000 บาท 

แนวทางการประเมินความเส่ียงเพ่ือวางแผนตรวจสอบ การวางแผน การตรวจสอบ และการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
 1.การวางแผนการตรวจสอบ 
 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดลำดับ
ความสำคัญกอนหลังของกิจกรรมท่ีจะทำการตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานของรัฐ 
 2.การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน
รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปท่ีมีนัยสำคัญใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีมีขอจำกัดของทรัพยากร หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองรายงานถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะการตรวจสอบดวย 
 3.การบริหารทรัพยากร 
 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบเกิดข้ึนของแผล 
ภายในตองบริหารทรัพยากรใหมีความเหมาะสมเพียงพอและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถบรรลุผลตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรับการอนุมัติ 
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 
 1.ขอ 17 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (4) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ กอนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี 
ในกรณีท่ีหนวยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบท่ีมีระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปข้ึนไปใหนำมาใชประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปดวย 
 (5) ใหปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจำปท่ีไดรับอนุมัติตามขอ(4) 
 แผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทิศทางของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเดินไปใน
แนวทางท่ีไดกำหนดไว หากระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีเหตุการณใดเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอ
แผนการตรวจสอบท่ีวางไว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแกไขแผนการตรวจสอบใหถูกตอง
เหมาะสม โดยแผนการตรวจสอบควรประกอบดวยวัตถุประสงคและเปาหมายการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังแผนเก่ียวกับบุคลากรและงบประมาณ ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบของแตละสวนราชการจะแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ลักษณะการดำเนินงานของสวนราชการและนโยบายของสวนราชการ และแผนการตรวจสอบตองเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนำเสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติอยางเปนทางการตอไป 
(ในระหวางนี้ท่ียังไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐอนุมัติ)  
 1.ประเภทและสวนประกอบของแผนการตรวจสอบแผนการตรวจสอบแบงเปน 2 ประเภท คือ 
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 แผนการตรวจสอบระยะยาว 
แผนการตรวจสอบระยะยาว เปนแผนท่ีจัดทำไวลวงหนาโดยมีระยะเวลาตั้งแต 1 ปข้ึนไป โดยท่ัวไปมีระยะเวลา 3 – 
5 ป ซ่ึงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกำหนดกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายและนโยบาย
ของสวนราชการ ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบระยะยาวอาจมีการปรับปรุงแกไขตามความจำเปนและเหมาะสม 
 แผนการตรวจสอบประจำป 
แผนการตรวจสอบประจำป เปนแผนท่ีจัดทำไวลวงหนาโดยมีรอบระยะเวลา 1 ป ในกรณีท่ีมีการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรกำหนดใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ี
กำหนดไว และหากมีความจำเปนตองปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำป หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควร
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบระยะยาวใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจำปท่ีไดมีการแกไขปรับปรุงดวย 
 ข้ันตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการ
ตรวจสอบ และควรนำขอมูลของฝายบริหารและหรือคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังผลการตรวจสอบครั้งกอน 
มาพิจารณาวางแผนการตรวจสอบดวย 
 การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 
 กอนเริ่มวางแผนการตรวจสอบ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควรประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวาง
แผนการตรวจสอบ เพ่ือประเมินระดับความมีนัยสำคัญของความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของสวนราชการวา 
ความเสี่ยงดังกลาวอยูในระดับ ท่ียอมรับไดหรือไม อยางไร หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงมากนอยเพียงใด รวมถึง 
ไดมีการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงของหนวยงานหรือไมอยางไร 
วันเสารท่ี  18  ธันวาคม  2564   
 9.00 – 16.00 น. วิชา แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำการ  

: โดย อ.ชบาไพร ชุนถนอม 
       อ.อารียานันท วัฒกีหัตถกรรม 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำการ 
 ชุดของเอกสารท่ีรวมถึงเอกสารตางๆรายงาน จดหมายติดตอและเอกสารอ่ืนท่ีเปนหลักฐานซ่ึงไดมีการ
รวบรวมไวในชวงท่ีปฏิบัติภารกิจตรวจสอบภายใน กระดาษทำการอาจเปนเอกสารกระดาษหรือเปนแฟมท่ีอยูในระบบ
คอมพิวเตอรก็ไดกระดาษทำการอาจอยูในรูปของตารางการวิเคราะหและสำเนาเอกสารท่ีมีการจัดทำข้ึนเพ่ือเปนสวน
หนึ่งของภารกิจตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงคของกระดาษทำการ 
 1.ชวยในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 2.ชวยในการควบคุมงานและสอบทานงานท่ีแลวเสร็จ 
 3.ชวยแสดงใหทราบวาการปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 4.เก็บหลักฐานท่ีสนับสนุนการสื่อสารของผูตรวจสอบภายใน 
 กระดาษทำการมีหลากหลายชนิด ตัวอยาง เชน แนวทางการปฏิบัติงาน/แนวทางการตรวจสอบท่ีใช 
เพ่ือบันทึกเก่ียวกับลักษณะ ขอบเขต และเวลาของกระบวนการตรวจสอบแตละข้ันตอน งบประมาณเวลาและตาราง
การจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานแบบสอบถามใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงสารสนเทศเก่ียวกับหนวยงานผูรับการตรวจสอบ 
รวมไปถึงวัตถุประสงค ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมและกิจกรรมการดำเนินงานFlowchart (ผังงาน) ท่ีใชเพ่ือ
บันทึกกิจกรรม กระบวนการ ความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม  
 การจัดหมวดหมูของกระดาษทำการ 
 1.แฟมถาวร (Permanent Files) 
 2.แฟมธุรการ (Administrative or Correspondent Files) 
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 3.แฟมกระบวนงานตรวจสอบ (Audit Procedure Files) 
 แฟมถาวร งานตรวจสอบบางเรื่องท่ีทำเปนประจำ ควรจัดทำแฟมถาวรเพ่ือเก็บขอมูลในอดีต และตอเนื่อง 
มาจนถึงการตรวจสอบในปจจุบัน เพ่ือจะไดไมตองเก็บรวบรวมขอมูลใหมทุกครั้งท่ีตรวจ 
 แฟมธุรการ เก็บเอกสารท่ีเปนการติดตอสื่อสารท่ีสนับสนุนงานตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบในเรื่องเล็กๆ 
หรือมีผูตรวจสอบเพียงคนเดียวไมจำเปนตองแยกขอมูลดานธุรการของงานตรวจสอบออกเปนแฟมกระดาษทำการตางหาก  
 แฟมกระบวนงานตรวจสอบ เก็บรวบรวมบันทึกของกระบวนงานตรวจสอบตางๆท่ีไดทำไปแลวท่ีสำคัญไดแก 

1) รายการของกระบวนการตรวจสอบท่ีไดทำแลว  
2) แบบสอบถาม  
3) คำอธิบายกระบวนการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจสอบ 

 4)  กิจกรรมการตรวจสอบและผลลัพธท่ีได  
 5)  การวิเคราะหและตารางขอมูลท่ีเก่ียวของกับสถานะทางการเงิน 

6)  เอกสารขององคกร เชน ผังโครงสรางขององคกร รายงานการประชุม นโยบาย ระเบียบ กระบวนการ
ปฏิบัติงานขององคกร สัญญา และอ่ืนๆ   

 7)  บันทึกสรุปประเด็นสำคัญท่ีพบในการตรวจสอบ  
 8)  บันทึกการสอบทานโดยหัวหนางานและรางรายงาน 
 วันอาทิตยท่ี  19 ธันวาคม 2564   

 9.00 – 16.00 น.  วิชา แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 

: โดย อ.ชบาไพร ชุนถนอม 
       อ.อารียานันท วัฒกีหัตถกรรม 

แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผล 
          ผูตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
ตรวจสอบรวมท้ังใหมีการติดตามผลการตรวจสอบซ่ึงการรายงานผลการตรวจสอบนับเปนหนาท่ีสำคัญประการหนึ่ง
ของผูตรวจสอบภายในเปนการรายงานผลการตรวจสอบจากขอเท็จจริงท่ีตรวจพบการวิเคราะหผลกระทบ   ตลอดจน
ขอเสนอแนะ / แนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีเปนประโยชนตอผูรับตรวจและตอองคกรคุณภาพของรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาวจะดีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับคุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบความสมบูรณ ครบถวนของ
ขอมูลที่รวบรวมไดความชัดเจนและสาระสำคัญของรายงานการดึงประเด็นท่ีสำคัญและนำเสนอในรูปแบบท่ีกระชับ
งายตอการศึกษาและนำไปปฏิบัติ ดังนั้น รายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรและของผูตรวจสอบภายในขององคกรตอผูบริหาร 
          1. รายงานระหวางกาล (Interim Report) เปนรายงานท่ีจัดทำข้ึนทันที เม่ือพบปญหาหรือเรื่องสำคัญท่ีตอง
แกไขเรงดวนมีผลกระทบตอความเสียหายขององคกร นอกจากนี้ยังใชในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการ
ตรวจสอบหรือยืดขยายระยะเวลาโครงการตรวจสอบรายงานระหวางกาลอาจเปนการรายงานดวยวาจาหรือเปนลาย
ลักษณอักษรก็ได 
          2. รายงานสรุป (Summary Report) เปนรายงานท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือนำเสนอ หัวหนาสวนราชการ โดยสรุป
ภาพรวมของการตรวจสอบเรื่องท่ีควรแกไขและเรื่องท่ีสำคัญท่ีหัวหนาสวนราชการควรทราบ 
          3. รายงานการตรวจสอบครั้งสุดทาย (Final Audit Report) เปนรายงานท่ีตองจัดทำหลังจากมีการประชุม
สรุปผลการตรวจสอบและตองจัดทำทุกครั้งแมวาจะไดมีการรายงานระหวางกาลแลวหรือหนวยรับตรวจไดดำเนินการ
แกไขตามประเด็นท่ีตรวจพบเรียบรอยแลว 
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          4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจำป (Annual Reports) รายงานประเภท นี้ มีความสำคัญและเปน
ประโยชนตอผูบริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหนาผูตรวจสอบภายในเพ่ือท่ีจะนำมาพัฒนาภาพรวมการ
ตรวจสอบในรอบปท่ีผานมา 
วันจันทรท่ี  20  ธันวาคม 2564   

 9.00 – 12.00 น. วิชา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ดูงานนอกสถานท่ีและกิจกรรมนักศึกษา สาระสำคัญ ดังนี้ 

• งานนอกสถานท่ีและกิจกรรมนักศึกษา 
 ณ หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  
 แนวทางการตรวจสอบแบบมีสวนรวม 
 1. ประโยชนสาธารณะ 
 2. สงผลกระทบในวงกวาง 
 3. ปราศจากประเด็นทางการเมือง 
 4. เปนเครื่องมือในการกระตุนใหภาครัฐปรับปรุง 
 5. สงเสริมความโปรงใส 
 6. ตองการสรางการมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบแบบมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
 2. การพัฒนาการสื่อสารกับกลุมท่ีไดรับกระทบจากการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การดำเนินงาน 
 3. การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ 
วันอังคารท่ี  21 ธันวาคม 2564   

 9.00 – 16.00 น. วิชา การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครับของ อปท. 

    : โดย อ.ศิลิกา การดี 

• การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของ อปท. 
1. หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรฐัตองกอใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐและตองสอดคลองกับหลักการ ดังนี้ คุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได 

2. การมีสวนรวมของประชาชนและขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตใน 
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหภาคประชาชนมี
สวนรวมในการสังเกตการณตั้งแตการจัดทำราง TOR จนถึงสิน้สุดโครงการ รวมท้ังใหหนวยงานเจาของโครงการ ผูเสนอราคา
และผูสังเกตการณจัดทำบันทึกขอตกลงคุณธรรมตามขอกำหนดของคณะกรรมการ คปท. 

3. คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มี ๕ คณะ ประกอบดวย 
3.1  คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  3.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  3.๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 
  3.๔ คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต (ค.ป.ท.) 
  3.๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 
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 4. วิธีจัดซ้ือจัดจางพัสดุอาจกระทำไดโดยวิธี ดังตอไปนี้ 
  4.1 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป สามารถทำได ๓ วิธี คือ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส และวิธีสอบราคา 
  4.2๒ วิธีคัดเลือก 
  4.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 
 5. คาตอบแทนผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจาง ในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุแตละครั้งใหผู มีอำนาจแตงตั้ง 
ผูรับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจางนั้น ซ่ึงจะกระทำโดยคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางหรือเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งก็ได 
 6. หลักการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ หลกัการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอตาม “วิธปีระกาศเชิญชวน”  
หรือ “วิธีการคัดเลือก” ตองคำนึงถึงราคาและเกณฑ ดังนี้ 
  6.1 ตนทุนตลอดอายุการใชงาน 
  6.2 มาตรฐานสินคา/บริการ บริการหลังการขาย 
  6.3 เปนพัสดุท่ีรัฐตองการสนับสนุน (ตามกฎกระทรวง) 
  6.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ (กรมบัญชีกลางจัดทำผลการประเมิน) 
  6.5 ขอเสนอดานเทคนิค/ขอเสนออ่ืน 
  6.6 เกณฑอ่ืนตามกฎกระทรวง 
 7. การทำสัญญาตองทำสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด เวนแต 
  7.1 เห็นวาขอสัญญาอาจเสียเปรียบ ตองการแกไข ตองสงอัยการเห็นชอบ  
  7.2 กรณีไมอาจทำสัญญาตามแบบท่ีกำหนด จำเปนตองรางใหม ตองสงอัยการเห็นชอบ  
  7.3 กรณีไมทำสัญญาตามแบบ ตองสงอัยการพิจารณาภายหลัง หากอัยการเห็นชอบถือวาสมบูรณ แต
หากไมเห็นชอบตองใหแกไขสัญญาตามความเห็นอัยการ ท้ังนี้ สัญญาท่ีมีการแกไขหากคูสัญญาไมยอมลงนามใหถือวา
โมฆะ ซ่ึงผลท่ีตกเปนโมฆะนั้นหากมีความเสียหายจะตองมีผูรับผิดทางแพง  
  7.4 สามารถทำเปนขอตกลงแทนการทำสัญญาได ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในมาตรา 96  
  7.5  เม่ือลงนามในสัญญาแลวจะแกไขไมได เวนแตผูมีอำนาจอนุมัติใหแกไขได ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดใน 
มาตรา 97  
  7.6 ตองประกาศเผยแพรสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงท่ีลงนามแลว ในระบบของกรมบัญชีกลาง 
ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
 8. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ กำหนดใหกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุ 
 9. การบันทึกรายงานผลการพิจารณา หนวยงานของรัฐตองจัดให มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพ่ือเปนประโยชนในการตรวจดูขอมูล
เม่ือมีการรองขอ 
 10. การลงนามในสัญญาและการแกไขสัญญาตามระเบียบนี้ เปนอำนาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ การลง
นามในสัญญาจะกระทำไดเม่ือพนระยะเวลาการอุทธรณ (ภายใน ๗ วนัทำการนับจากวันประกาศผล) 
 11. การงด ลดคาปรับ หรือการขยายระยะเวลา มี 4 กรณี คือเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของ
หนวยงานของรัฐ, เหตุสุดวิสัย, เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย และเหตุอ่ืน
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 12. การบอกเลิกสัญญา มี 4 กรณี คือ เหตุตามท่ีกฎหมายกำหนด, เหตุอันเชื่อไดวาคูสัญญาไมสามารถ 
ปฏิบัติตามสัญญาได, เหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดไวใน พรบ.นี้ หรือในสัญญา/ขอตกลง และเหตุอ่ืนตามท่ี รมว.กำหนด 
 13. การท้ิงงาน มี 6 กรณี ดังนี้ 
  13.1ไดรับการคัดเลือกแลวไมไปทำสัญญาภายในเวลาท่ีกำหนด 
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  13.2 คูสัญญา/ผูรับจางชวง ไมปฏิบัติตามสัญญา 
  13.3 ผูยื่นขอเสนอ/คูสัญญา กระทำการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือไมสุจริต 
  13.4 ผลการปฏิบัติงานหรือการใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางมีขอบกพรอง 
ผิดพลาดหรือกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 
  13.4 ผูใหบริการงานจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางมีสวนไดเสียกับผูประกอบการกอสรางในงาน
เดียวกัน 
  13.5 การกระทำอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 14. การอุทธรณ ผูซ่ึงไดยื่นขอเสนอเพ่ือทำการจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับหนวยงานของรัฐ มีสิทธิอุทธรณเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ในกรณีท่ีเห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนด เปน
เหตุใหตนไมไดรับการประกาศผลเปนผูชนะหรือไมไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญา 

15. บทกำหนดโทษ ผูใดเปนเจาหนาท่ีหรือเปนผูมีอำนาจในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง 
หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจำ
ท้ังปรับ ผูใดเปนผูใชหรือสนับสนุนในการกระทำความผิด ผูนั้นตองระวางโทษเทากับผูกระทำความผิด 

16. สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) สัญญากอสรางแบบหนึ่งท่ีเบิกจายคางานกอสรางตามราคาวัสดุ 
กอสรางท่ีจะเกิดข้ึนในตลาดในอนาคต ซ่ึงอาจจะมีท้ัง การเพ่ิม/ลด คางานกอสรางจากท่ีกำหนดไวในสัญญา โดยการ
ใชดัชนีราคาวัสดุกอสรางท่ีกระทรวงพาณิชยจัดทำข้ึนเปนเกณฑในการคำนวณ 

17. การนำสัญญาแบบปรับราคาไดมาใช มีเง่ือนไข ดังนี้ 
17.1 ใชกับงานกอสรางทุกประเภท 

  17.2 ใชท้ังกรณีเพ่ิมหรือลดคางานเดิมตามสัญญา 
  17.3 ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบและตองระบุในสัญญาจางกรณีมีงานกอสรางหลาย
ประเภทรวมกัน จะตองแยกประเภทงานกอสรางตามสูตรท่ีกำหนด 
  17.3 ผูรับจางตองขอเบิกเงินเพ่ิมภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตสงมอบงานงวดสุดทาย กรณีการเรียก 
เงินเพ่ิมตองเรียกเงินคืนโดยเร็ว 
  17.4 การพิจารณาวินิจฉัยของสำนักประมาณเปนท่ีสิ้นสุด 
วันพุธท่ี  22  ธันวาคม 2564   

 9.00 – 12.00 น. วิชา การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของอปท. 

    : โดย อ.นันทิกาญจน พูลประโยชน 

 13.00 – 16.00 น. วิชา การปองกันและการปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่นในวงราชการ 

   : โดย อ.นราธิป เดโชพยัคชัย 
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของ อปท. 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.2/ว193 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
ผูไดรับสิทธิการทำงานในระบบ New GFMIS Thai แบงเปน 2 ประเภท คือ 
1. หนวยงานท่ีไมเปนหนวยรับงบประมาณตรง ไดแก ทม. ทต. อบต.  
 1 .1Token Key ผูบัน ทึก สำหรับการบันทึกขอมูลขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS รหัสผูบัน ทึก คือ 
L15088NNNNN8101 
 1.2 Token Key ผูอนุ มั ติ สำหรับการอนุ มัติขอมูลขอเบิกเงินผานระบบ GFMIS รหัสผูอนุ มัติ   คือ 
L15088NNNNN08101 
2.หนวยงานท่ีเปนหนวยรับงบประมาณตรง ไดแก กทม. พัทยา อบจ. ทน. 
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 2.1Token Key ผูบันทึก สำหรับการบันทึกรายการท่ีเก่ียวของกับระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซ้ือจัด
จาง ระบบเบิกจาย ระบบรับและนำสงรายได และระบบบัญชีแยกประเภท ผานระบบ GFMIS รหัสผูบันทึก คือ 
A75NNN000008001 
 2.2 Token Key ผูอนุมัติ สำหรับการอนุมัติการขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจายเงิน การอนุมัติรายการใบสั่งซ้ือ
สั่งจางขอขยายเบิกจาย การอนุมัติรายการขอบันทึก ผานระบบ GFMIS รหัสผูอนุมัติ  คือ A75NNN000000101 
 2.3 ผูอนุมัติจาย ใชสำหรับการอนุมัติเอกสารเพ่ือการสั่งจายเงิน รหัส A75NNN000000201 
วันพฤหัสบดีท่ี  23  ธันวาคม 2564   

 9.00 – 12.00 น. วิชา การตรวจสอบและขอสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

    : โดย อ.ชัชวาลย สังขดิษฐ 

 13.00 – 16.00 น. วิชา การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธปิระโยชนของขาราชการ อปท. 

 : โดย พ.จ.อ.ชนินทร ราชมณี 

• การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรปัช่ันในวงราชการ 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีกระทำผิดมี 3 กลุม ดังนี้ 
1. กระทำผิดโดยเจตนา 
2. กระทำผิดโดยรูเทาไมถึงการณ 
3. กระทำผิดโดยอยูในภาวะจำยอม 

 ผลประโยชนทับซอน   
 ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สถานการณหรือการกระทำท่ีบุคคลมี
ผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจนสงผลกระทบ
ตอประโยชนของสวนรวม 
 รูปแบบท่ัวๆ ไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1. รับสินบน 
 2. คอรรัปชั่นเชิงนโยบาย 
 3. ผลประโยชนทับซอน 
 4. การยักยอกทรัพยสินของรัฐ 
 5. เอ้ือประโยชนแกตัวเอง พรรคพวก หรือพ่ีนอง 
 6. จัดทำโครงการท่ีไดผลประโยชนตอบแทนไมคุมคาเงินท่ีลงทุนไป การรับของขวัญ/รับผลประโยชนท่ีเกิน
ความเหมาะสม 
 
 การทุจริตตอหนาท่ี หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทำใหผูอ่ืนเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตำแหนงหรือ
หนาท่ีนั้น 
 หรือใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือ
กระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 เรื่องรองเรียนท่ี ป.ป.ช. จะรับไวพิจารณาตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. คำกลาวหา จะทำดวยวาจาหรือทำเปนหนังสือก็ได 
 2. ผูถูกกลาวหา ตองเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐไมเกิน 5 ป 
 3. ระบุชื่อและท่ีอยูของผูกลาวหา พรอมลงลายมือชื่อในคำกลาวหา 
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 4. ระบุชื่อหรือตำแหนงของผูถูกกลาวหา ระบุขอกลาวหา  และพฤติการณแหงการกระทำผิดตามขอกลาวหา พรอม
พยานหลักฐานหรืออางพยานหลักฐาน 
 เรื่องท่ีตองหามไมให ป.ป.ช. รับพิจารณา 
 1. เรื่องท่ี ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลวและไมมีพยานหลักฐานใหม ซ่ึงเปนสาระสำคัญแหงคดี  
 2. เรื่องท่ีเปนคดีอาญาและศาลประทับฟอง, อยูระหวางการพิจารณาของศาล หรือศาลพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว 
ยกเวนคดีนั้นมีการถอนฟองหรือท้ิงฟอง 
 3. ผูถูกรองหรือผูถูกกลาวหาตาย เวนแตเปนกรณีร่ำรวยผิดปกติ 
 เรื่องรองเรียนท่ี ป.ป.ช. อาจไมรับพิจารณา 
 1. เรื่องท่ีลวงเลยมาแลวเกินกวา 10 ป นับแตวันเกิดเหตุจนถึงวันท่ีกลาวหา 
 2. เรื่องท่ีมีการกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายอ่ืน ซ่ึง ป.ป.ช. เห็นวามีการดำเนินการเสร็จสิ้นและเปนไปโดย
ชอบแลว 
 3. ผูถูกรองหรือผูถูกกลาวหาพนจากการเปนเจาพนักงานของรัฐ หรือพนจากตำแหนงท่ีถูกกลาวหาไปแลว
เกิน 5 ป 
การตรวจสอบและขอสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

การตรวจสอบของ  สตง. มีระเบียบท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1.พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 
2.พ.ร.บ. วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 
3.พรบ. ระเบียบ ขอบังคับของหนวยรับตรวจ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ประเภทของการตรวจสอบของ สตง. 
• ตามหนาท่ี ท่ีไดรับ สตง.ไดแบงกลุมการตรวจสอบออกเปน ๕ กลุมการตรวจสอบ  ดังนี้ 

 1.กลุมตรวจสอบงบการเงิน 

2.กลุมตรวจสอบบริหารพัสดุ 

 3.  กลุมตรวจสอบสืบสวน 

 4.  กลุมตรวจสอบดำเนินงาน 
5. กลุมตรวจสอบการจัดเก็บรายได 

วิธีการตรวจสอบ 

1.ตรวจสอบเอกสาร 
2.ตรวจสอบสังเกตการณ 
3.สัมภาษณ/สอบถาม 
4.สอบปากคำ 
5.วิเคราะหขอมูล 

เกณฑเลือกหนวยรับตรวจ 
• จำนวนสัญญาท่ีมีความถ่ีสูงสุดตามวงเงินสัญญา 
• จำนวนสัญญาท่ีทำภายใน ๑ ปงบประมาณ 
• การสงแผนผลให(สภา/สำนักงบประมาณ) 

• การเขาตรวจสอบในปท่ีผานมา(ไมตรวจหลายป/เขาตรวจปท่ีผานมา) 
• ผลการตรวจสอบในปท่ีผานมา(มีปญหาเยอะ/มีนอย/ไมมี) 

• แหลงท่ีมาของงบประมาณ(งบประมาณ/นอกงบ/ เงินอ่ืนๆ) 



42 
 

• จำนวนเรื่องรองเรยีน/บตัรสนเทห 
เกณฑเลือกงาน/โครงการ/สัญญา 

• วงเงินท่ีใชในงาน/โครงการ/สัญญา 
• ท่ีมาของงาน/โครงการ/สัญญา(นโยบายรัฐ/แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน/ภารกิจประจำ) 

• ลักษณะการดำเนินงาน(ไมเคยทำ/เคยทำแตมีปญหา/เคยทำแตไมมีปญหา) 
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม(มีแลวไมผาน/มีแลวผาน/ไมมี) 

• ความผิดปกติของโครงการ(เสร็จเร็วไป ชาไป) 
• เปนเรื่องท่ีสังคมสนใจติดตาม 

 การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. 

  1.ความกาวหนาทางสายงานผูตรวจสอบภายใน  

 2. การนับเวลาเพ่ือเลื่อนระดับตำแหนงประเภทวิชาการ 

 3.การปรับปรุงตำแหนงประเภทวิชาการ  

 3.1 การเลื่อนระดับจากระดับปฏิบัติการเปนชำนาญการไมตองปรับปรุง 

3.2 การเลื่อนระดับจากชำนาญการเปนชำนาญการพิเศษ และจากชำนาญการพิเศษเปนเชี่ยวชาญ ตองปรับปรงุ 

ตำแหนง ประกอบดวย 

- คณะกรรมการปรับปรุงตำแหนง 

- องคประกอบการประเมิน ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินปรับปรุงตำแหนง 

-แบบประเมินปรับปรุงตำแหนง 

เกณฑผานไดคะแนนประเมินจากกรรมการ 2 ใน 3 ระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ ไมต่ำกวารอยละ  

รอยละ 60 เชี่ยวชาญไดคะแนนประเมินจากกรรมการ 3 ใน 5 ไมต่ำกวารอยละ 60 
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วันศุกรท่ี  24  ธันวาคม 2564   

 9.00 – 12.00 น. พิธีปดมอบใบประกาศนียบัตร 

 3. ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม  
   ตอตนเอง  ไดพัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ิมทักษะ ความเขาใจในหลักการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
เพ่ือพัฒนางานท่ีเก่ียวกับตำแหนง รวมท้ังกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ ปฏิบัติงาน การปรับใช
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและการเลือกใชเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถพัฒนางานและตำแหนงหนาท่ี  และประสบการณท่ีถายทอดจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหลายรูปแบบ  รับทราบถึงปญหา  วิธีการแกไขปญหา อันจะเปนประโยชนในการประสานงานในโอกาสตอไป 
   ตอหนวยงาน  สามารถนำความรูท่ีไดรับมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาท่ี เพ่ือใหเกิด 
ประโยชนและเกิดประสิทธิภาพตอหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและ คุมคา
ตามท่ีหนวยงานไดคาดหวัง 
 4. แนวทางในการนำความรู ทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมครั้งนี้ไปปรับใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน 
ดังนี้ 
    - นำความรูทักษะ และประสบการณท่ีไดรับจากการเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
ภายในมาพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
    - นำความรูท่ีไดรับจากการอบรมมาถายทอดใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบ เพ่ือพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 5. ปญหาและอุปสรรคท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการนำความรูและทักษะท่ีไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
    - ไมมี–  
 6. ความตองการการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา เพ่ือสงเสริมใหสามารถนำความรูและทักษะท่ีไดรับไป
ปรับใชใน การปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผล  
   สงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดเขารับการฝกอบรมตามตำแหนงหรือตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหทันตอเหตุการณ และระเบียบ กฎหมายท่ีมีเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำความรูท่ีไดรับมาปรับใช 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายใหดียิ่งข้ึน สงผลใหองคกรมีการพัฒนาตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
                                                                  (นางสาวพัชริดา  คูณเมือง) 
                                                            นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
 
 
             (นายสิรกิจ  วาปธรรม) 
          ปลัดเทศบาลตำบลบานใหม 
 
 
                                                                       (นางมะลิวัลย  บางนิ่มนอย) 
                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลบานใหม 


