
 
 

ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

โดย นายมณเฑียร เจริญผล   
               รองผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

          สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 

การบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐตอ้งเป็นไปอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  เป็นธรรมและ

ตรวจสอบได ้ เนืองจากงบประมาณเป็นเครืองมืออยา่งหนึงของรัฐบาลทีเป็นเอกสารแสดงถึงความ

ตอ้งการของหน่วยงานภาครัฐ     ซึงแสดงออกมาในลกัษณะแผนทางการเงินและโครงการทีจะดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณหนึง ๆ วา่จะใชเ้งินแผน่ดินภายใตเ้งือนไขของกรอบอาํนาจหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้น

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนงัสือสังการโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมภายใตเ้งือนไข

งบประมาณของ อปท.ทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 
ปัจจยัทีทาํให้งบประมาณมีความสําคญัมากขึนไดแ้ก่ การเพิมขึนของรายจ่ายของรัฐบาล ซึงมี

แนวโนม้สูงมากขึนเมือเปรียบเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติ   และการขยายขอบเขตหนา้ทีของรัฐบาล  การใช้

จ่ายของรัฐบาลจะมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด  ยอ่มขึนอยูก่บัขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของรัฐบาล เมือหนา้ที

ของรัฐบาลไดข้ยายออกไป ปริมาณการใชจ่้ายของรัฐบาลยอ่มเพิมขึนตามไปดว้ยจนบางครังการใชจ้่ายเงิน

แผน่ดินจึงมุ่งทาํแต่เรืองสนองความตอ้งการ จนไม่สนใจกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีมี และบางครังกฎ 

ระเบียบก็ลา้สมยั ทาํให้การบริการสาธารณะไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เงินแผ่นดิน หมายรวมตงัแต่เงินคงคลัง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ(เงินสะสม เงิน

บริจาค)ในความหมายอย่างกว้าง เงินกู้และเง ินช่วยเหลือ  ซึงนําไปสู่การตรวจสอบและวินัยทาง

งบประมาณและการคลัง 
วินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ    ปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช  หมวด  คือ “กฎขอ้บงัคบั (มาตรการทางกฎหมาย) ซึงกาํหนดเป็นขอ้ห้ามหรือขอ้ปฏิบติั 

ทีกาํหนดขึนเพือให้การบริหารจดัการเกียวกบัการเงินการคลงัของรัฐและองคก์รของรัฐเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมายและจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวตัถุประสงคข์องการรับ 

– จ่ายเงินแผน่ดิน” ซึงการกาํหนดมาตรการเกียวกบัเรือง วินยัทางการเงิน การคลงั และการงบประมาณนี 



 ๒ 

เป็นส่วนหนึงของกฎหมายการคลงัมหาชนนนั ก็จะตอ้งเป็นไปตามหลกักฎหมายมหาชนทีไดพ้ฒันาขึนมา

พร้อม ๆ   กบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 
หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
เป็นไปตามหลกักฎหมายมหาชนทีวา่  การจ่ายเงินแผ่นแผ่นดิน  จะกระทําได้เฉพาะตามที

กฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้เท่านัน ซึงเป็นไปตามหลักกฎหมายให้อํานาจ หรืออีกนัยยะหนึงก็คือ กฎหมาย

จํากัดสิทธินันเอง ซึงกฎหมายทีวา่หมายรวมถึง ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีออกตามบทบญัญติัของกฎหมายดว้ย  

ดงันนั ผูบ้ริหารทอ้งถินทุกคนจึงตอ้งไปศึกษาวา่กฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้อาํนาจจ่ายเงินอะไรไดบ้า้ง 

หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบักาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรยอ่มไม่สามารถกระทาํได ้

 
สรุป การใชจ่้ายเงินแผน่ดินจึงตอ้ง 
๑. เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ มติคณะรัฐมนตรี 
๒.ไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์ประหยดั เกิดผลสัมฤทธิและเกิดประสิทธิภาพ 
๓. เป็นไปโดยบริสุทธิ / สุจริต และเป็นธรรม 
 
พรบ.วินยัการเงินการคลงัของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีตอ้งรักษาวินยัในกิจการทีเกียวกบัเงินแผน่ดินตามพระราชบญัญติันีอยา่ง

เคร่งครัด 
      ในการพิจารณาเรืองทีเกียวกบันโยบายการคลงั การจดัทาํงบประมาณ การจดัหารายได ้การใช้

จ่าย การบริหารการเงินการคลงั และการก่อหนี คณะรัฐมนตรีตอ้งพิจารณาประโยชน์ทีรัฐหรือประชาชน



 ๓ 

จะไดร้ับ ความคุม้ค่า และภาระการเงินการคลงัทีเกิดขึนแก่รัฐ รวมถึงความเสียงและความเสียหายทีอาจ

เกิดขึนแก่การเงินการคลงัของรัฐอยา่งรอบคอบ 
      คณะรัฐมนตรีตอ้งไม่บริหารราชการแผน่ดินโดยมุ ่งสร้างความนิยมทางการเมืองทีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 
     มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนีผกูพนัหรือจ่ายเงินไดก้็แต่โดยอาศยัอาํนาจทีมีอยูต่าม

กฎหมาย 
     การก่อหนีผกูพนัและการใชจ้ ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตัิหนา้ทีหรือการ

ดาํเนินงานตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส คุม้ค่าและประหยดั โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ทีไดร้ับ 

ผลสัมฤทธิ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และตอ้งเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณ

รายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนนัดว้ย 
 องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินชองประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 
ส่วนทีหนึง คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  (คตง.) 
ส่วนทีสอง  ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 
ส่วนทีสาม  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) 
 
สาระสาํคญัในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
๑. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
๒. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
บญัญติัให้มีองคป์ระกอบของบุคคลทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ดา้นการตรวจเงิน

แผน่ดิน กฎหมาย การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั หรือดา้นอืนทีเป็นประโยชน์แก่งานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน จาํนวน ๗ คน 
๓. หนา้ทีและอาํนาจ 
เป็นไปตามหลกัการทีบญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเปลียนสาระสําคญั

เกียวกบัอาํนาจในการตรวจเงินแผน่ดิน จากคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัผล

การตรวจสอบของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจกาํกบั

การตรวจเงินแผน่ดินของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินโดยจะมีอาํนาจพิจารณาผลต่อเมือมีการโตแ้ยง้

จากหน่วยรับตรวจเท่านนั ยกเวน้กรณีพิจารณาวินิจฉยัชีขาดและลงโทษทางปกครองความผิดวินยัการเงิน

การคลงัของรัฐ หรืออาํนาจระงบัยบัยงัตามหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงบญัญติัให้มี

หนา้ทีและอาํนาจหลกั ดงันี 
๑ วางนโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน ทงันีตอ้งเสนอต่อรัฐสภาเพือทราบ 



 ๔ 

๒ กาํหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
๓ กาํกบัการตรวจเงินแผน่ดินของผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินให้เป็นไปตาม ๑ ๒ และ ๓ และ

กฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ  
๕ วินิจฉยัชีขาดและสังลงโทษทางปกครองความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ ทงันีกระบวนการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินจะใชห้ลกัการเดียวกบักระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง

เป็นหลกั 
๖ พิจารณาผลการตรวจสอบเพือระงบัยบัยงัความเสียหายทีอาจเกิดขึนแก่การเงินการคลงัของรัฐ

อยา่งร้ายแรง  
ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 
บญัญติัให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูด้าํเนินการสรรหาผูส้มควรไดรั้บการแต่งตงัเป็น

ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน โดยให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินปรึกษาหารือเพือสรรหาให้ไดบุ้คคลซึงมี

ความรับผิดชอบสูง มีความกลา้หาญในการปฏิบตัิหนา้ที และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตวัอยา่งทีดี

ของสังคม และเมือดาํเนินการคดัสรรบุคคลผูส้มควรไดรั้บแต่งตงัเป็นผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสร็จแลว้ 

ให้เสนอรายชือผูไ้ดรั้บการคดัสรรพร้อมความยินยอมของผูน้นัต่อประธานวุฒิสภา 
หนา้ทีและอาํนาจ 
เป็นไปตามหลกัการทีบญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเปลียนสาระสําคญั

เกียวกบัอาํนาจการตรวจเงินแผน่ดิน จากหลกัการเดิมผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมีเพียงอาํนาจตรวจสอบไม่

มีอาํนาจในการพิจารณาผลและแจง้ผลการตรวจสอบ เป็นให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจพิจารณาผล

การตรวจสอบและแจง้ผลการตรวจสอบไดเ้อง แต่หากกรณีมีขอ้โตแ้ยง้จึงจะนําเรืองเสนอไปให้

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูว้ินิจฉยัชีขาดในฐานะผูก้าํกบัการตรวจเงินแผน่ดิน โดยบญัญติัให้มี

หนา้ทีและอาํนาจหลกั ดงันี 
๑. เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของสาํนกังาน 
๒. บริหารราชการทวัไปของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และสํานกังานคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดิน 
๓. บริหารงานการตรวจเงินแผน่ดิน และออกคาํสังหรือขอ้บงัคบัทีเกียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
๔. ดาํเนินการตรวจสอบการเงินแผน่ดินและทรัพยสิ์นของรัฐ โดยกาํหนดลกัษณะการตรวจสอบ 

บริหารการตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ และดาํเนินการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบ 

แจง้ผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ  
๕. ดาํเนินการเกียวกบัความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ และเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา  
๖. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาระงบัยบัยงัความเสียหายทีอาจเกิดขึนแก่

การเงินการคลงัของรัฐอยา่งร้ายแรง  
 



 ๕ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
บญัญติัให้มีหนา้ทีและอาํนาจหลกัตามหลกัการทีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

และตามหลกัการเดิมทีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ โดยมีหนา้ทีและอาํนาจหลกั รับผิดชอบเกียวกบัราชการทวัไปของคณะกรรมการ และผูว้า่การ

ตรวจเงินแผน่ดิน  
การตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม 
๑. การตรวจสอบการเงิน 
๒. การตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้
๓. การตรวจสอบการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ 
๔. การตรวจสอบดาํเนินงาน 
๕. การตรวจสอบสืบสวน 
โดยแยกลกัษณะการตรวจสอบให้ชดัเจน แบ่งเป็น การรับรองงบบญัชี  การตรวจสอบการเงิน

ทวัไป การตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้การตรวจสอบการบริหารพสัดุ การตรวจสอบผลสัมฤทธิและ

ประสิทธิภาพในการใชจ้่ายเงิน การตรวจสอบเพือระงบัยบัยงัโครงการทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน

งบประมาณของแผน่ดินอยา่งร้ายแรง และการตรวจสอบลกัษณะอืน โดยเพิมบทบญัญติัในการแจง้ผลการ

ตรวจสอบ ให้มีสภาพบงัคบัอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิงขึน ดงัต่อไปนี 
๒.๑ กรณีมีขอ้บกพร่องหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง จะแจง้ให้หน่วยรับตรวจปฏิบตัิให้ถูกตอ้ง (เป็นไป

ตามหลกัการเดิม) แต่เพิมสภาพบงัคบั หากมีความผิดซาํซากจะแจง้คณะกรรมาธิการทีเกียวขอ้งกบัการ

พิจารณางบประมาณ เพือให้นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยรับตรวจ

ดงักล่าว 
๒.๒ กรณีผิดวินยัขา้ราชการ จะแจง้ให้หน่วยรับตรวจตงัคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความผิด

วินยัขา้ราชการ (เป็นไปตามหลกัการเดิม) แต่เพิมสภาพบงัคบั หากหน่วยรับตรวจไม่ดาํเนินการภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนด หรือดาํเนินการไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสนอเรืองให้

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาความผิดวินยัการเงินการคลงัภาครัฐ 
๒.๓ กรณีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายมีความเสียหายเกิดขึน จะแจง้ให้หน่วยรับตรวจตงัคณะกรรมการ

สอบขอ้เท็จจริงความผิดทางละเมิด (เป็นไปตามหลกัการเดิม) แต่เพิมสภาพบงัคบั กรณีเป็นเรืองทีหน่วย

รับตรวจไม่ตอ้งส่งกระทรวงการคลงัพิจารณา หากหน่วยรับตรวจไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

หรือดาํเนินการไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสนอเรืองให้คณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินดาํเนินการทางวินยัการเงินการคลงัภาครัฐ 
๒.๔ กรณีไม่มีกฎหมาย หรือกฎใชบ้งัคบั หรือมีแต่ลา้สมยั จะแจง้ให้ผูที้มีอาํนาจในการตรา

กฎหมาย หรือวางกฎ เพือตรากฎหมาย หรือวางกฎเพือใชบ้งัคบั หรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย หรือกฎให้

เหมาะสมต่อไป  



 ๖ 

๒.๕ กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ทีรัฐผูใ้ดคาํนวณภาษี หรือประเมินทุนทรัพย ์หรือ

ค่าธรรมเนียม หรือจดัเก็บรายได ้หรือผลประโยชน์อืนใดโดยไม่ชอบ หรือโดยทุจริต จะเสนอเรืองไปยงั

หน่วยงานของรัฐทีเกียวขอ้ง เพือให้ดาํเนินการจดัให้มีการชาํระภาษีหรืออากร หรือค่าธรรมเนียมหรือ

ผลประโยชน์อืนใดให้ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย หรือขอ้ตกลงทีกาํหนดในสัญญา หรือสัมปทาน 

หรือให้เจา้หนา้ทีของรัฐดาํเนินการคาํนวณภาษีหรือประเมินทุนทรัพย ์หรือจดัเก็บรายไดห้รือผลประโยชน์

อืนใด รวมถึงให้ใชม้าตรการบงัคบัทางภาษี หรือมาตรการอืนใด เพือดาํเนินการให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในกฎหมาย หรือขอ้ตกลงทีกาํหนดในสัญญาหรือสัมปทานต่อไป  (เป็นไปตามหลกัการเดิมในการแจง้ผล

การตรวจสอบ เพียงแต่นาํมาบญัญติัให้ชดัเจน) 
๒.๖ กรณีการใชจ่้ายเงินไม่เกิดผลสัมฤทธิหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรืองาน โครงการ สัญญา หรือ

สัมปทานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ไม่ประหยดั และมีผล

ไม่คุม้ค่า จะเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดาํเนินการตามทีเห็นสมควรต่อไปเพือเป็นการป้องปราม หรือแจง้

คณะกรรมาธิการทีเกียวขอ้งกบัการพิจารณางบประมาณเพือทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสรร

งบประมาณ  
๒.๗ กรณีงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน รวม ถึงกระบวนการในการจดัซือ                 

จดัจา้งหรือจดัหาพสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ หรือ

ดาํเนินการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ

เป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ใ ห้เสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยรับตรวจ

ดาํเนินการตามทีเห็นสมควร 
๒.๘ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชือวา่มีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ส่ง

เรืองให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
๒.๙ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชือวา่มีการเอาไปซึงทรัพยสิ์นของแผน่ดินโดยมิชอบ สํานกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินจะดาํเนินการไต่สวนทางแพ่งเพือติดตามทรัพยสิ์นของรัฐคืนกลบัมาเป็นของแผน่ดิน

ต่อไป (เพือรองรับหนา้ทีและอาํนาจตามทีบญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการติดตามทรัพยสิ์นของรัฐ

คืนจากการเอาไปโดยมิชอบ) 
๒.๑๐ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชือวา่มีการฝ่าฝืนความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ จะเสนอสํานวน

ให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเพือดาํเนินการไต่สวนความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 
 ๒.๑๑ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชือวา่อาจทาํให้การเลือกตงัมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเทียงธรรม

จะแจง้ให้คณะกรรมการการเลือกตงัเพือดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีต่อไป หรือกรณีอืนใดจะแจง้ให้

หน่วยงานทีเกียวขอ้งซึงมีอาํนาจหนา้ทีในเรืองนนัๆดาํเนินการต่อไป 
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หลกัการเบิกจ่ายเงินของ อปท. 
หัวข้อ หลกัการ ข้อพงึระวงั 

1. อาํนาจหน้าท ี
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอนื 

1. หน้าทโีดยตรง 
2. อาํนาจทยีงัไม่ได้รับการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพยีงบางส่วน

(ส่งเสริม หรือ สนบัสนุน) 

.แผนพฒันาท้องถิน 

.การจดัทาํ เพมิเตมิ หรือ

เปลยีนแปลงแผนพฒันาท้องถิน 

 ปี ให้ผ่านประชาคมเพอืสร้าง

การมส่ีวนร่วม 
. สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั 

และยดึหลกัการบริหารจดัการ

บ้านเมอืงทดี ี
๓.จดัทาํบัญชีโครงการพฒันา

ท้องถินในแบบ ผ -ผ  

.ไม่แต่งตงั คกก.ต่างๆ หรือองค์ประกอบ คกก.ไม่ถูกต้อง 
.แผนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และไม่มีการ

ประสานแผน 
. ไ ม่ มีก า ร ว า ง แ น ว ท า ง เพือ ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ ห้ บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาทีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถินสีปี 
.ต้องติดตามและประเมินผลปีละ  ครัง และปิดประกาศให้

ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า  วนั 

.การจดัทาํงบประมาณ 

.ใช้แผนพฒันาของอปท. เป็น

แนวทางการจดัทาํงบประมาณ 
. มทีมีาและรายละเอยีดของ

แผนงาน/งานอย่างชัดเจน 
.กจิกรรมสอดคล้อง

วตัถุประสงค์ 

. ตังงบประมาณในเรืองทีอยู่นอกแผนฯและไม่เปลียนแปลง

แผน 
. รายละเอยีดของแผนงาน/งานไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน  
.งบประมาณต้องเป็นโครงการ/เรืองทไีม่ซําซ้อนกบั อปท.อนื 
.แผนงาน งานหรือโครงการ ต้องมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิและ

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิ 

. การเบิกจ่ายฯ 
.ระเบียบ / ข้อบังคบั 
. คาํสัง/ หนังสือเวยีน 

ถ้าไม่มรีะเบียบ / ข้อบังคบัเขียนไว้ ไม่สามารถกระทาํได้ 

.ดุลพนิิจ 
.ชอบด้วยกฎหมาย( - ) 
.ต้องไม่มส่ีวนได้เสีย  

1. ใช้เท่าทจีาํเป็น  และ 
2. เหมาะสมและประหยดั 

6.ประโยชน์สาธารณะ 
1.ประชาชนในพนืทไีด้รับ

ผลประโยชน์โดยรวม 
.ไม่แข่งขนักบัเอกชน 

. ต้องไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน หรือผลประโยชน์ขัดกนั 

.  ต้องไม่ใช่เรืองปัจเจก หรือความเชือ หรือการทาํบุญเพอื

ตนเอง 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
.ดาํเนินการโดยเปิดเผย 
.จดัทาํเอกสารให้ถูกต้อง 

.ต้องมเีอกสาร/หลกัฐานไว้ประกอบการชีแจง/ตรวจสอบ 

.มผีลสัมฤทธิ ความคุ้มค่า และเกดิประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายเงนิ 
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องค์การปกครองส่วนท้องถิน 
ปัจจุบนัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถินมีอาํนาจหนา้ทีมากมาย แต่ผูเ้กียวขอ้งหลายคนยงัไม่เขา้ใจ

หลกักฎหมายมหาชนเกียวกบัอาํนาจหนา้ที  ซึงตอ้งยึดหลกัวา่ การใชอ้าํนาจตอ้งมีกฎหมายบญัญตัิให้

อาํนาจไวเ้ท่านนั และตอ้งใชเ้ท่าทีจาํเป็นเพือประโยชน์สาธารณะ รวมทงัตอ้งไม่เป็นการแสวงหากาํไรเยียง

เอกชน โดยเฉพาะอาํนาจหนา้ทีเกียวกบัการเงินแผน่ดินตอ้งมีการศึกษากรอบอาํนาจหนา้ทีตามทีกฎหมาย

บญัญติัให้ชดัเจน  เพือป้องกนัการใชอ้าํนาจหนา้ทีผิดพลาดหรือซาํซ้อนกบัหน่วยงานอืน 
อาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. ภารกิจตามพ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  มาตรา 45 ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไวด้งันี 
(1) ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
(2) จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั      

ตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
(3) สนบัสนุนสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถินอืนในการพฒันาทอ้งถิน 
(4) ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ทีของสภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถินอืน 
(5) แบ่งสรรเงินซึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่สภาตาํบลและราชการส่วนทอ้งถิน 
(6) อาํนาจหนา้ทีของจงัหวดัตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  

เฉพาะในเขตสภาตาํบล 
(7) คุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
(8) จดัทาํกิจการใดๆ อนัเป็นอาํนาจหนา้ทีของราชการส่วนทอ้งถินอืนทีอยูใ่นเขตองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถินอืนร่วมกนัดาํเนินการหรือให้ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 
(9) จดัทาํกิจการอืนๆ ทีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

เช่น พ.ร.บ. กาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 
 
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ น พ.ศ. 2542 ให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพือประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถินของตนเอง ดงันี 
 (1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง และประสานการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัตาม

ระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํหนด  
 (2)  การสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการพฒันาทอ้งถิน  
 (3)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน  



 ๙ 

 (4)  การแบ่งสรรเงินซึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน  
 (5)  การคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาป่าไม ้ทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
(6)  การจดัการศึกษา  
(7)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน  
(9)  การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีทีเหมาะสม  
(10)  การจดัตงัและดูแลระบบบาํบดันาํเสียรวม  
(11)  การกาํจดัมูลฝอยและสิงปฏิกูลรวม  
(12)  การจดัการสิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  
(13)  การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทงัทางบกและทางนาํ  
(14)  การส่งเสริมการท่องเทียว  
(15)  การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่วา่จะดาํเนินการเองหรือร่วมกบั

บุคคลอืนหรือจากสหการ 
(16)  การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนาํทีเชือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืน  
(17)  การจดัตงัและดูแลตลาดกลาง  
(18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถิน  
(19)  การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  
(20)  การจดัให้มีพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(23)  การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  
(24)  จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีอยูใ่น เขตและ

กิจการนันเป็นสมควรให้องคป์กครองส่วนทอ้งถินอืนร่วมกนัดาํเนินการ หรือให้องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั ทงันี ตามทีคณะกรรมการประกาศกาํหนด  
(25)  สนบัสนุนหรือช่วยเหลือราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอืนในการพฒันาทอ้งถินอืน  
(26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินอืน  
(27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
(28)  จดัทาํกิจกรรมอืนใดตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันีหรือกฎหมายอืนกาํหนดให้เป็น

อาํนาจหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(29)  กิจการอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินตามทีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด 



 ๑๐ 

อาํนาจหน้าทีของเทศบาล 
อาํนาจหนา้ทีของเทศบาล  ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล และแกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบั ที  12 พ.ศ. 

2546  
1. หนา้ทีตอ้งทาํในเขตเทศบาล  ดงัต่อไปนี 
เทศบาลตําบล 
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (2) ให้มีและบาํรุงทางบกและทางนาํ 
 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและทีสาธารณะ  รวมทงัการกาํจดัมูลฝอยและ          

สิงปฏิกูล 
 (4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
 (5) ให้มีเครืองใชใ้นการดบัเพลิง 
 (6 )ให้ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
 (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 
 (8) บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 
 (9) หนา้ทีอืนตามทีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหน้าทีของเทศบาล 
เทศบาลเมือง  
มีหนา้ทีเช่นเดียวกนักบัเทศบาลตาํบลตามขอ้(1) – (9)และมีหนา้ทีเพิมอีกดงันี 
 (10) ให้มีนาํสะอาดหรือการประปา 
 (11) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
 (12) ให้มีและบาํรุงสถานทีทาํการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บไข้ 
 (13) ให้มีและบาํรุงทางระบายนาํ 
 (14) ให้มีและบาํรุงส้วมสาธารณะ 
 (15) ให้มีและบาํรุงการไฟฟ้า  หรือแสงสวา่งโดยวิธีอืน 
 (16) ให้มีการดาํเนินการโรงรับจาํนาํหรือสถานสินเชือทอ้งถิน 
เทศบาลนคร 
มีหนา้ทีเช่นเดียวกนักบัเทศบาลเมืองตามขอ้ (1)-(16) และมีหนา้ทีเพิมอีกดงันี 
 (17) ให้มีและบาํรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (18) กิจการอืนซึงจาํเป็นเพือการสาธารณะสุข 
 (19) การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจาํหน่ายอาหาร  โรงมหรสพและสถานบริการอืน 
 (20 )จดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม 
 (21 )จดัให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และทีจอดรถ 
 (22) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 



 ๑๑ 

  (23 )การส่งเสริมกิจการท่องเทียว 
เทศบาลตําบล 
(1) ให้มีนาํสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
(3) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน   
(5) บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบาํรุงสถานทีทาํการพิทกัษรั์กษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอืน 
(8) ให้มีและบาํรุงทางระบายนาํ 
(9) เทศพาณิชย ์
เทศบาลเมือง  
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 
(4) ให้มีและบาํรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(5) ให้มีและบาํรุงโรงพยาบาล 
(6) ให้มีการสาธารณูปการ 
(7) จดัทาํกิจการซึงจาํเป็นเพือการสาธารณสุข 
(8) จดัตงัและบาํรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ให้มีและบาํรุงสถานทีสาํหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(10) ให้มีและบาํรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(11) ปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถิน 
(12) เทศพาณิชย ์ 
เทศบาลนคร 
อาจจดัทาํกิจการอืนๆ เช่นเดียวกบัเทศบาลเมืองตามขอ้  (1) – (12) 
 
อาํนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
1.อาํนาจหนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตอ้งจดัทาํตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบัที 5 พ.ศ. 2546 
 (1) จดัให้มีและบาํรุงรักษาทางนาํและทางบก 



 ๑๒ 

 (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางนาํ  ทางเดิน  และทีสาธารณะ รวมทงักาํจดัมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล 
 (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
 (6) ส่งเสริมพฒันาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 
 (7) คุม้ครอง  ดูแล และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 (8) บาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 
 (9) ปฏิบตัิหนา้ทีอืนตามทีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจาํเป็นและสมควร 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ดงันี (มาตรา 68)    
(1) ให้มีนาํเพือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอืน 
(3) ให้มีและบาํรุงรักษาทางระบายนาํ 
(4) ให้มีและบาํรุงสถานทีประชุม  การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์ 
(8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(10) ให้มีการตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(11) กิจการเกียวกบัการพาณิชย ์
(12) การท่องเทียว 
(13) การผงัเมือง 
 
อํานาจหน้าทีของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
นอกจากหนา้ทีของเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาลแลว้ ใน พระราชบญัญติักาํหนดแผนและ

ขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ยงัไดก้าํหนดหนา้ทีของเทศบาลไวด้ว้ย

เช่นกนัในมาตรา 16 ให้เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหนา้ทีในการจดัระบบการ

บริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินของตนเองดงันี  



 ๑๓ 

แสดงภารกิจหนา้ทีของเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามพระราชบญัญตัิกาํหนดแผน

และขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542  
(1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินของตนเอง  
(2) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบก ทางนาํ และทางระบายนาํ  
(3) การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และทีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืน ๆ  
 (5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย ์และส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเทียว  
(9) การจดัการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
(11) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเกียวกบัทีอยูอ่าศยั  
(13) การจดัให้มีและบาํรุงรักษาสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน  
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
(18) การกาํจดัมูลฝอย สิงปฏิกูลแลนาํเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเลียงสัตว ์ 
(22) การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์ 
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพและ

สาธารณูปโภคสถานอืน ๆ  
(24) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ทีดินทรัพ ยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม  
(25) การผงัเมือง  
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาทีสาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  



 ๑๔ 

(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น  
(31) กิจการอืนใดทีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถินตามทีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด 
 

นอกจากอํานาจหน้าทีตามทีกฎหมายบัญญัติแล้ว องค์การปกครองส่ วนท้องถินยังต้องศึกษา

ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทีเกียวข้องด้วย เช่น 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการทาํแผนของ อปท. 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
3.กฎหมายและระเบียบเกียวกบัการพสัดุ 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงิน 
.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการจดังาน การแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา

เขา้แข่งขนั 
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ที 
.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 

 
การจัดทาํแผนพฒันาท้องถินสีปี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 

 และทแีก้ไขเพมิเติมถึงฉบับท ี  พ.ศ.  
 ขอ้  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใชแ้ผนพฒันาทอ้งถินสีปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนนั รวมทงัวาง

แนวทางเพือใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการพฒันาทีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถินสีปี” 
 ขอ้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถินมีอาํนาจหนา้ที ดงันี 
 ( ) รายงานผลและเสนอความเห็น เพือให้ผูบ้ริหารทอ้งถินเสนอต่อสภาทอ้งถิน และคณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถิน พร้อมทงัประกาศให้ประชาชนในทอ้งถินทราบในทีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั และตอ้งปิด

ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครังภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 



 ๑๕ 

การนําแผนพฒันามาเป็นแนวทางการจัดทาํงบประมาณ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และทแีก้ไขเพมิเติม 
  ขอ้  การตงังบประมาณรายจ่ายเพือเป็นค่าใชจ่้ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ให้กระทาํ

ตามทีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง หรือหนงัสือสังการกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 ขอ้ 22 ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นแนวทางในการจดัทาํงบประมาณ 
 ขอ้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะจ่ายเงิน หรือก่อหนีผกูพนัไดต้ามขอ้ความทีกาํหนดไวใ้น

งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ทงันี ตอ้งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง

หรือหนงัสือสังการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายไดเ้พียงพอทีจะเบิกจ่ายได ้
 
วธีิการอุดหนุน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
 ขอ้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินอาจตงังบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุน

ไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์ ดงันี 
   ( ) โครงการทีจะให้เงินอุดหนุนตอ้งเป็นภารกิจทีอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินผูใ้ห้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
   ( ) ประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินผูใ้ห้เงินอุดหนุนตอ้งไดร้ับประโยชน์จาก

โครงการทีจะให้เงินอุดหนุน 
   ( )  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งให ้ความสําคญักบัโครงการอนัเป็นภารกิจหลกัตาม

แผนพฒันาทอ้งถินทีจะตอ้งดาํเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนทีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
   ( ) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุน  

ให้นาํโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิน และตงังบประมาณ

ไวใ้นหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ห้ามจ่ายจากเงิน

สะสมทุนสาํรองเงินสะสม หรือเงินกู ้
 ขอ้  หน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. จะตอ้งดาํเนินการภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงันี 
  ( ) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนในภารกิจทีอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีของหน่วยงานทีขอรับเงิน

อุดหนุน โดยแสดงเหตุผลความจาํเป็นและรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดงักล่าว 
 ( ) หน่วยงานทีขอรับเงินอุดหนุน ซึงเป็น อปท.และส่วนราชการ ยกเวน้รัฐวิสาหกิจ ตอ้งมี

งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพือใชจ่้ายในการดาํเนินการโครงการทีขอรับเงินอุดหนุนดว้ย 
 ขอ้  ให้ อปท.ผูใ้ห้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการดาํเนินการโครงการของหน่วยงานที

ขอรับเงินอุดหนุน 
 



 ๑๖ 

วินัยการเงินการคลังตาม พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๓ วินยัการเงินการคลงั(หากไม่ปฏิบติัตามอาจมีความผิด) 
มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนีผกูพนัหรือจ่ายเงินไดก้็แต่โดยอาศยัอาํนาจทีมีอยูต่าม

กฎหมาย 
มาตรา ๓๘ ให้ผูมี้อาํนาจอนุมติัการจ่ายเงินมีหนา้ทีในการตรวจสอบการใชจ้่ายเงินของหน่วยงาน

ของรัฐให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือกฎ หรือตามทีไดรั้บอนุญาตให้จ่าย 
มาตรา ๔๔ การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทีอยูใ่นความครอบครองหรือการกาํกบัดูแลของหน่วยงาน

ของรัฐ ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและกฎทีเกียวขอ้ง โดยตอ้งพิจารณาประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชน ความคุม้ค่า และความประหยดั ซึงตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมีการบริหาร

ความเสียงอยา่งเหมาะสม และตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นนนั 
มาตรา ๔๘ การจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยตอ้งดาํเนินการดว้ยความสุจริต คุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
มาตรา ๖๔ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งจดัเก ็บรายไดใ้ห้เพียงพอในการจดัทาํบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ในกรณีทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินยงัไม่สามารถจดัเก็บรายไดใ้ห้เพียงพอกบัการดาํเนินการ

ตามวรรคหนึง ให้รัฐจดัสรรงบประมาณเพือสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเท่าทีจาํเป็นและ

เหมาะสมไปพลางก่อน 
มาตรา ๖๕ การจดัทาํงบประมาณ การใชจ้่าย การก่อหนีผกูพนั และการบริหารทรัพยสิ์นของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งทาํอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยตอ้งพิจารณาผลสัมฤทธิ ความ

คุม้ค่า ความประหยดั และภาระทางการคลงัทีจะเกิดขึนในอนาคตดว้ย 
มาตรา ๖๖ การจดัทาํงบประมาณประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ให้พิจารณาฐานะการ

คลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ความจาํเป็นทีตอ้งใชจ้่ายเงินงบประมาณ การจดัเก็บรายไดใ้น

ปีงบประมาณนัน โดยให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตังองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและ

พระราชบญัญติันี 
มาตรา ๖๗ การก่อหนีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามอาํนาจทีมีอยูต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการ

จดัตงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนนั ถา้เป็นการกูเ้งินหรือการออกพนัธบตัร ให้อยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัแห่ง

พระราชบญัญติันี และหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้งทีไดก้าํหนดขึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหนีสาธารณะ

ดว้ย 
การกูเ้งินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีเป็นการกูเ้งินจากต่างประเทศหรือกูเ้ป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนดว้ย 



 ๑๗ 

ความรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง 
(๑) กรณีตรวจพบขอ้บกพร่องในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ  
๑.ในกรณีไม่มีลกัษณะเป็นการทุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ ผูว้า่

การตรวจเงินแผน่ดินจะแจง้ให้ผูรั้บตรวจทราบเพือกาํกบัดูแลมิให้เกิดขอ้บกพร่องอีกก็ได ้ 
๒.ในกรณีทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือมีลกัษณะจงใจไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินแจง้ให้ผูร้ ับตรวจพิจารณา

ดาํเนินการเพือให้มีการชดใชค้่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือดาํเนินการทางวินยั แลว้แต่

กรณี และเมือผูรั้บตรวจดาํเนินการแลว้ให้แจง้ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินทราบ  
สําหรับกรณีทีผูรั้บตรวจไม่ดาํเนินการตาม ๑. หรือ ๒.โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูว้า่การตรวจเงิน

แผน่ดินจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินให้ลงโทษทางปกครองแก่ผูรั้บตรวจผูน้นัก็ได ้
(๒) ในกรณีตรวจพบวา่เจา้หนา้ทีของรัฐซึงมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงิน

การคลงัของรัฐ จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ และเป็นกรณีทีไม่อาจถูก

ดาํเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินให้ลงโทษทางปกครองแก่ผูน้นั (มาตรา ๙๗) 
การกาํหนดโทษทางปกครอง  
๑.ภาคทณัฑ์  
๒.ตาํหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  
๓.ปรับทางปกครอง โดยการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบ

สองเดือนของผูถู้กลงโทษมิได้ 
ดงันนั การแกปั้ญหาการกระทาํความผิดทางการเงินควรนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช ้เนืองจากปัจจุบนัค่าครองชีพสูงขึนเรือย แต่อตัราเงินเดือนของขา้ราชการไทยยงัไม่มีการปรับให้

สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพ ซึงเกิดขึนกบัประเทศดอ้ยพฒันาทีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเมือ

ระบบเศรษฐกิจของไทยไปผกูติดอยูก่บัระบบทุนนิยม จึงก่อให้เกิดช่องวา่งระหวา่งชนชันของคนรวยกบั

คนจนเพิมมากขึน  ซึงเป็นสาเหตุของการทุจริตคอรัปชนัอยา่งหนึง 
ถา้ขา้ราชการและนกัการเมืองคิดดี ทาํดี ตามรอยพระยุคลบาท อยูใ่นมชัฌิมาปฏิปทา เศรษฐกิจ

พอเพียงแลว้ การทุจริตคอรัปชนัหรือการโกงกิน ก็จะลดลงไปจากสังคมไทย และเมืองไทยใสสะอาดอยา่ง

แน่นอนการตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนัน ตอ้งอาศยัทงัความรู้และ

คุณธรรมเป็นพืนฐาน โดยนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานอ้มนาํประพฤติปฏิบติั ก็จะส่งผลให้เกิดการ

พฒันาทีสมดุลและยงัยืน พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในทุกดา้น ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม 

ความรู้และเทคโนโลยี   แต่ตอ้งควบคู่ไปกบัค่าครองชีพในการดาํรงชีวิตชองเจา้หนา้ทีรัฐแต่ละคนตอ้ง

เพียงพอแก่ฐานะและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจดว้ย 


