ขอเสนอแนะในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) แกผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ความเปนมา
นโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผานมาไดสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ใหเพิ่ม
มากขึ้นการดําเนินการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นไดเริ่มกระทําอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตป 2535
เปนตนมา โดยมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนการปกครองทองถิ่นรูปแบบลาสุด มีอํานาจหนาที่ใน
การพัฒนาตําบลในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตอมาไดมีการ
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ไวในมาตรา 78 หมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการไดเองโดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน และมาตรา 284 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะในการกําหนดอํานาจหนาที่ ใหคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ ใน
ป 2543 สวนราชการที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไดจัด
โครงการตางๆ เพื่อสนับสนุน ไดแก
• สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ จัดโครงการถายโอนบริการสาธารณะใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
• สํานักงาน ก.พ. จัดโครงการถายโอนกําลังคนสูทองถิ่นเพื่อสนับสนุนมาตรการเสริมการ
พัฒนาชนบท
• สํานักงบประมาณ ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (เพื่อถายโอน
งบประมาณ)
อบต.จัดตั้งจากสภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป
เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท รูปแบบ การบริหารประกอบดวย สภา อบต. และคณะกรรมการบริหาร
อบต. ปจจุบันมี อบต.จํานวน 6,746 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2543) ) มีการแบงชั้น ของ อบต.
เปน 5 ชั้น ดังนี้
ชั้น 1 มีรายได
ชั้น 2 มีรายได
ชั้น 3 มีรายได
ชั้น 4 มีรายได
ชั้น 5 มีรายได

20
ลานบาทขึ้นไป
12-20 ลานบาท
6-12 ลานบาท
3-6
ลานบาท
*ไมเกิน 3 ลานบาท

มีพนักงานได 21
มีพนักงานได 12
มีพนักงานได 6
มีพนักงานได 4
มีพนักงานได 3

มีจํานวน
มีจํานวน
มีจํานวน
มีจํานวน
มีจํานวน

74 แหง
78 แหง
205 แหง
843 แหง
5,546 แหง
รวม 6,746 แหง

ตามแผนการกระจายอํ า นาจใหแ กองค กรปกครองส ว นทอ งถิ่น ซึ่ งจัดทํ าโดยคณะกรรมการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดระยะเวลาการถายโอนภาระกิจในการจัดบริการ
สาธารณะที่รัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเวลา 1-4 ป (พ.ศ. 2544-2547) ใหดํ า เนิ น การถา ยโอนสํา หรับ องค ก ร
ปกครองส ว นท องถิ่ น ที่ มีความพร อมให แล ว เสร็จ ภายใน 4 ป เปน การถายโอนตามมาตรา 30(1) ของ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
ในระยะแรกนี้จะเปนชวงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ราชการบริหารส วนภูมิภาค รวมทั้ งการพัฒนายุทธศาสตรการสรางความพรอมในการรองรับการถายโอน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และทรัพยสิน รวมทั้งการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ในสวนของภารกิจที่ถายโอน
จะมีทั้งการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางสมบูรณ และการดําเนินงานรวมกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐ และจะมีบุคลากร
จํานวนหนึ่งถายโอนไปปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระยะที่ 2 ระยะเวลา 1-10 ป (พ.ศ. 2544-2553) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไม
สามารถที่จะรับการถายโอนอํานาจหนาที่ และภาระกิจภายในปแรกใหดําเนินการถายโอนภายใน 10 ป เปน
การถายโอนตามมาตรา 30(2) ของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
สําหรับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดการจัดสรรภาษี และอากรเงินอุดหนุน
และรายไดอื่นให โดยใหสอดคลองกับ การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละ
ประเภทอย างเหมาะสม โดยองคกรปกครองสว นทองถิ่น มีร ายไดคิดเปนสัดสว นตอรายไดรัฐบาลภายในป
พ.ศ. 2544 ไมนอยกวารอยละ 20 และภายในไมเกิน พ.ศ. 2549 ไมนอยกวารอยละ 35 โดยเพิ่มสัดสวน
อยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม และสอดคลองกับภาระกิจที่ถายโอน
การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําป รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนตามความจําเปน และความ
ต องการขององค กรปกครองท องถิ่ น นั้ น การถายโอน บุคลากรให ส อดคลองกั บ การถายโอนภารกิจ และ
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการถายโอนอํานาจและหนาที่
หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นเพื่อใหราษฎรในทองถิ่น มีสวนรวมในการ
บริหารงานในทองถิ่นของตนเอง โดยคาดวา ในชวงเวลาหลังจากปที่ 10 (พ.ศ. 2554 เปนตนไป) ประชาชน
ในทองถิ่นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจ การกํากับดูแล การตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร
ปกครองสว นท องถิ่น อย างเต็ มที่ ในสว นองคกรปกครองสว นทองถิ่น จะมีการพัฒนาศักยภาพทางดานการ
บริหารจัดการ และการคลังทองถิ่นที่พึ่งตนเองและเปนอิสระมากขึ้น ผูบริหารและสภาทองถิ่นจะเปนผูมีความรู
ความสามารถและมีวิสัยทัศน ในการบริหารราชการบริหารสวนภูมิภาคจะเปลี่ยนบทบาทจากฐานะผูจัดทํา
บริการสาธารณะ มาเปนผูใหความชวยเหลือทางวิชาการ และกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเทาที่จําเปน ภายใตขอบเขตที่ชัดเจน การปกครองสว นทองถิ่น จะเปน การปกครองตนเองของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง
ปจจุบันอยูระหวางการถายโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ที่ดําเนินการในทองถิ่นไปยัง
อบต. ทั้งดานการจัดเก็บรายได การบริหารงาน การใชจายงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนด
ระเบี ย บ ข อกํ า หนด แนวทางปฏิ บั ติตา ง ๆ เพื่อให อบต. สามารถทํางานไดอยางมี ป ระสิทธิภ าพ เพื่อให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีแนวทางตรวจสอบที่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงเห็นควรใหมี
ข อเสนอแนะในการจั ดทํ า มาตรฐานการตรวจสอบองคการบริห ารสว นตําบล (อบต.) ที่เหมาะสมกับ การ
ดําเนินงานในระยะแรกของ อบต.
ปญหาและอุปสรรค
ในชวงที่ผานมาจนถึงป 2543 การดําเนินงานของ อบต. มีปญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาของ อบต. ยังไมตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น
อยางแทจริงและทั่วถึง
2. ความเข า ใจใน กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ต า งๆ ของผู บ ริ ห าร และผู ป ฏิ บั ติ ง าน
ไมสอดคลองกันทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3. การใหความรู และคําแนะนํา อบต. จากผูที่เกี่ยวของไมเปนแนวทางเดียวกันทําใหเกิด
ความสับสนในการปฏิบัติงาน
4. อบต. ขาดศักยภาพที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดเต็มรูปแบบ เนื่องจากขอจํากัด
ทางดานบุคลากร การดําเนินงานจึงตองพึ่งพาหนวยงานอื่น
5. บุคลากรสวนใหญของ อบต. ขาดทักษะความชํานาญโดยเฉพาะในดานการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตลอดจนดานการออกแบบ และการควบคุมงานไมทั่วถึง จึงอาจสงผลใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการได
6. ปจจุบันหนวยงานของราชการสวนทองถิ่นไดปรับปรุงระบบบัญชีใหมโดยใชเกณฑคงคาง
(พึงรับ พึงจ าย) ซึ่งเจ า หนา ที่ ยั งไมคุน เคยและขาดทักษะ การบัน ทึกบัญ ชีอาจไมถูกตองครบถว น ทําใหไม
สามารถไดประโยชนจากระบบบัญชีในการควบคุมการใชจายเงิน และการใชรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน
ในการบริการ เปนตน
ในการเสริมสรางให อบต. สามารถดําเนินงานไดเขมแข็งขึ้น กรมการปกครองไดออกระเบียบและ
หนังสือสั่งการตาง ๆ เพื่อเปนแนวทาง การปฏิบัติใหแก อบต. ทั้งดานการควบคุมภายใน การรายงานทาง
การเงิน/การคลังและการบัญชี และดานตางๆ รวมทั้งมีโครงการคัดเลือก อบต. ตนแบบระดับประเทศประจําป
2543 นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการตาง ๆ ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายที่ดูแลกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของ อบต. และกํากับดูแลและสงเสริมการกระจายอํานาจใหเปนตามแผนที่วางไว ประกอบกับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) มีขอจํากัดบางประการ ดังนี้

1. ดานบุคลากร จํานวนบุคลากรไมเพิ่มขึ้นตามจํานวนหนวยรับตรวจที่เพิ่มขึ้น และขอจํากัด
พื้นฐานเกี่ยวกับความรูความสามารถ ดานการตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบการเงินในเชิงวิเคราะห
ซึ่งอยูระหวางการพัฒนาอยางตอเนื่องใหเหมาะกับสภาพแวดลอมของหนวยรับตรวจ และในการตรวจสอบที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สิ่งที่สนับสนุนในการตรวจสอบ
2.1 ยังไมมีคูมือการตรวจสอบที่ใหแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจน และใชเทคนิคการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับ อบต. ในปจจุบัน เพื่อใหไดผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเดียวกัน
2.2 ดานขอมูลสารสนเทศ ยังขาดศูนยที่ใหขอมูลกับผูตรวจสอบเกี่ยวกับ อบต. ในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ทําใหขอมูลขาดความตอเนื่องและไมทันกาล ยากตอการคนหา และขาด
เครื่องมือที่ชวยทําใหผูตรวจสอบเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่จะสามารถนําไปใชไดถูกตอง ตลอดจน
การสื่อสารระหวาง สตภ. ยังมีไมเพียงพอที่จะใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางเสนอแนะเปน
แนวปฏิบัติเดียวกัน รวมทั้งเปนที่ปรึกษาแกผูตรวจสอบเมื่อมีปญหา มีผลทําใหไมไดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการตรวจสอบสูงสุด
2.3 การสื่อสารกับผูปฏิบัติงานตรวจสอบ บางครั้งผูปฏิบัติงานไมเขาใจอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงค วิธีการตรวจสอบ และลักษณะรายงานที่ตองการทําใหการปฏิบัติงานลาชาใชเวลามากเกินควร
และไดผลงานที่ไมดีเทาที่ควร
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับ อบต. แตละชั้นของเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินมีมาตรฐานเดียวกัน เหมาะสมกับการดําเนินงานของ อบต. ในระยะแรก คือ
1. มีแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) ซึ่งอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับภาระหนาที่ตามกฏหมาย
2. มีแนวทางการตรวจสอบมุงในทางพัฒนาศักยภาพของ อบต. เพื่อสรางเสริมความเขมแข็ง
และโปรงใสให อบต. โดยใหมีการเลือกใชมาตรฐานการตรวจสอบ (ของ สตง.) ใหสอดคลองกับขอจํากัดของ
อบต. แตละชั้นในปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคหนึ่งที่ควรนํามาพิจารณาในการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบ อบต. คือ เพื่อใหการ
ตรวจสอบได ม าตรฐานเดี ย วกั น สํ า หรั บ อบต. แต ล ะชั้ น กล าวคื อ ความผิ ด หรื อ ขอ บกพร อ งที่ มี ลั ก ษณะ
เหมือนกันของ อบต. ที่อยูชั้นเดียวกัน สตง. ควรมีขอทักทวงและขอเสนอแนะในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให
หน ว ยรั บ ตรวจเห็ น ว า เป น การเลื อกปฏิ บั ติ และการจั ด ทํ ามาตรฐานการตรวจสอบควรให เ หมาะกับ การ
ดําเนินงานของ อบต. แตละชั้น เนื่องจากระบบงานและการควบคุมมีความแตกตางกัน เชน อบต. ขนาดใหญมี
บุคลากรหลายตําแหนง การควบคุมสวนหนึ่งจึงอาศัยการแบงแยกหนาที่ แตสําหรับ อบต. ขนาดเล็กการจาง
บุคลากรหลายคน ทํ าให เ กิ ดค าใช จ า ยที่ ไม คุมกับ ประโยชนที่จ ะไดรับ การควบคุมภายในตองอาศัย วิธีอื่น
ทดแทนการแบงแยกหนาที่ เชน มีผูบริหารที่มีจิตสํานึกในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่นซึ่งดูแลการรับ

จายเงินอยางใกลชิด และอาจอาศัยการดูแลตรวจสอบโดยหนวยงานภายนอก เชน เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ของอําเภอหรือจังหวัด ตามที่กรมการปกครองไดมอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนตน
5.1 การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อบต.
(1) ควรนํามาตรฐานการตรวจสอบตามที่ สตง. กําหนดมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะการ
ดําเนินงานของ อบต. แตละชั้น และสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบควรครอบคลุมการตรวจสอบดานการเงิน การบริหารพัสดุ
และในการตรวจสอบ ดําเนินงานตามที่เห็นวาเหมาะสม
(3) มาตรฐานการปฏิบัติงานควรกําหนดแนวทางปฏิบัติและรายละเอียด ดังนี้
ก. ควรกําหนดคุณสมบัติผูตรวจสอบเกี่ยวกับ ความรูความสามารถและประสบการณที่ควรมี
(ซึ่งควรคัดเลือกหรืออบรมใหไดคุณสมบัติตามที่กําหนด)
ข. นํามาตรฐานการตรวจสอบมาปรับใช โดยพิจารณาตามความเหมาะสม อาทิเชน
• เสริมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานตลอดจนปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานของ อบต.
• การวางแผนการตรวจสอบและกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ขอบเขต ลั ก ษณะ และ
ระยะเวลาการตรวจสอบ
• การควบคุม การสั่งการเพื่อใหผูตรวจสอบเขาใจงานที่ไดรับมอบหมาย
• จัดทําแนวการตรวจสอบ โดยการวิเคราะหความเสี่ยงและนําความรูความเขาใจใน
การดําเนินงานของ อบต. แตละชั้น รวมทั้ง การประเมินการควบคุมภายใน และ
ความมี ส าระสํ า คั ญ มาพิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสม เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด
• การจัดทํากระดาษทําการ หลักฐานการตรวจสอบที่ตองการ
• กําหนดรูปแบบรายงาน รวมถึงรายละเอียดเนื้อหาของขอสรุปจากผลการตรวจสอบ
ที่ตองการ
ค. มาตรฐานการปฏิบัติงานควรมีคูมือการปฏิบัติงานประกอบที่ใหรายละเอียดแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติ งาน และกระดาษทําการที่ตองจัดทํา ในแตละขั้นตอน ตั้งแตกระดาษทําการที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ความรู ความเข าใจใน อบต. ที่ตรวจสอบวา ควรมีประเด็น อะไรที่ควรจะรู วิธีการประเมินความเสี่ย ง การ
ประเมินการควบคุมภายใน การกําหนดความมีสาระสําคัญและรายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ
กระดาษทําการที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลการตรวจสอบในเรื่องตางๆ ที่ตองระบุในรายงาน การจัดทําเปนคูมือจะ
ทําใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ ไดรวดเร็วและเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดทํารายงานไดตรง
ประเด็น ทันเวลา
ง. มาตรฐานการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

(4) จัดใหมีการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
(5) การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของ อบต.
อนึ่ง การปฏิบัติงานตรวจสอบควรมุงในการพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางความเขมแข็งของ อบต.
5.2 ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบจําเปนตองจัดใหมีการ
สนับสนุน ดังตอไปนี้
(1) กําหนดแนวทางปฏิบัติอื่นเพื่อสนับสนุนการนํามาตรฐานที่กําหนดไปใชประโยชนไดจริง เชน
จัดอบรมผูตรวจสอบเพื่อใหเกิดการสื่อสารที่เขาใจตรงกัน โดยการอบรมดังกลาวควรจัดทําคูมือวิทยากร เพื่อให
ไดความเขาใจในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งใชเปนคูมือปฏิบัติงานที่สามารถใหตัว แทนแตละภาคไปดําเนินการ
ฝกอบรมเอง
(2) ประสานงานกั บ กรมการปกครองและหน ว ยราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งในการพั ฒ นา การ
ดําเนินงานของ อบต. ใหเขมแข็งตามแผนการถายโอน เชน นํามาตรฐานการควบคุมภายในและมาตรฐานการ
ปฏิบัติหนาที่ ของผูตรวจสอบภายในไปกําหนดระบบการควบคุมภายในและแนวทางการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบให สตง. ทราบ เพื่อใหผูตรวจสอบของ สตง. ใชเปน
ขอมูลในการกําหนดแผนการตรวจสอบ
(3) จัดตั้งศูนยขอมูลและประสานงานเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจสอบ อบต. เพื่อใหขอแนะนํา/
คําปรึกษาที่เปนไปในแนวเดียวกัน และมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
(4) สรุปขอมูลเกี่ยวกับขอตรวจพบที่เกิดขึ้นจริงพรอมทั้งโทษที่ไดรับสงใหกรมการปกครอง เพื่อ
จัดทําเอกสารเผยแพรแก อบต. ซึ่งจะเปนการปองปรามมิใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว
(5) กําหนดแนวทางที่นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ เชน
•
•
•
•

กําหนดวิธีการที่ทําใหทุก อบต. ไดรับการตรวจสอบโดยทั่วถึง
จัดจางผูสอบบัญชีเอกชนตรวจสอบ อบต.
จัดจางพนักงานสบทบชวยตรวจสอบ
ปรับปรุงลดขั้นตอนการทํางาน

5.3 ในงานตรวจสอบ อบต. ควรใหความสําคัญในเรื่องตอไปนี้ ดวย
ดังนี้

(1) ดานการจัดเก็บรายได ใหพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ตามลักษณะชั้นของ อบต.
1. ปรับปรุงแหลงที่มาของฐานขอมูลรายไดใหเปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
2. มีการประมาณการรายรับโดยใชหลักเกณฑที่เหมาะสมและครอบคลุมทั่วพื้นที่ในแตละ อบต.
3. มีการประเมินภาษีในแตละ อบต.เปนมาตรฐานเดียวกันโดยไมเลือกปฏิบัติ

4. มีการเรงรัดการรับชําระหนี้อยางเปนระบบ
5. มีการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายไดอยางเปนระบบ
6. มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวการชําระภาษีของทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ความรวมมือที่จะชําระภาษีใหครบถวนถูกตอง รวมถึงรับรูบทลงโทษที่ผูหลีกเลี่ยงภาษีจะไดรับ
(2) ดานการวางแผนและการจัดทํางบประมาณ ใหพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ตาม
ลักษณะชั้นของ อบต. ดังนี้
1. มีการวางแผนพัฒนาตําบล 5 ป ที่เปนการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น ทั้งดานการ
บริหาร การบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ การดําเนินการอื่น ตามสภาพความเปนจริง มีความพรอมตอ
การรองรับโครงการถายโอนบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงสนองตอบกับความ
ตองการของประชาชน และวางแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาตําบลดังกลาว โดยให
ความสําคัญกับรายการที่มีความจําเปนเรงดวนกอน
2. มีการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่ปรับปรุงใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวน
3. มีการกําหนดคาใชจายของแตละกิจกรรมในงบประมาณรายจายประจําปใหครอบคลุม
ทุกกิจกรรมอยางเหมาะสมและคุมคา สอดคลองกับความจําเปนอยางแทจริง
(3) ดานการบริหารและการใชจายงบประมาณ ใหพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ ตาม
ลักษณะชั้นของ อบต. ดังนี้
1. มี การวางแผนการใชจายเงิน งบประมาณ ใหกระจายตลอดปงบประมาณตามความ
จําเปนที่ตองใชจายจริง
2. เรงรัดการใชจายเงินตามที่ไดรับเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
3. ดําเนินการบริหารพัสดุตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
(4) ดานการดําเนินงาน การบริหารจัดการของ อบต. แตละชั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
โปรงใส มีการดําเนินงานดังนี้
1. มีการบันทึกบัญชีตามระบบที่กําหนดไวอยางถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน ทั้งนี้ให
ผูตรวจสอบคํานึงถึงความพรอมของแตละอบต.
ในเรื่องดังนี้

2. มีระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณของ อบต.แตละชั้น

2.1 การจั ด รู ป แบบการบริ ห ารเหมาะสมกั บ สถานภาพของ อบต. โดยพิจ ารณาว า
สอดคลองตามมาตรฐาน การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดไวทั้ง 5 องคประกอบ

2.2 มีการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน และมีรายงานตามแบบมาตรฐานจัดสงใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน

รายนามคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
นายปญญา ตันติยวรงค ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
นางจารุวรรณ เมณฑกา กรรมการตรวจเงินแผนดิน
นางจิระพรรณ นิรัติศัย กรรมการตรวจเงินแผนดิน
พลโทฉัตรชัย อุเทนสุต กรรมการตรวจเงินแผนดิน
นายชัยเชต สุนทรพิพิธ กรรมการตรวจเงินแผนดิน
ศาสตราจารย คุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี กรรมการตรวจเงินแผนดิน
นายปรัชญา สูตะบุตร กรรมการตรวจเงินแผนดิน
นายปญญา สติฐิต กรรมการตรวจเงินแผนดิน
นางรวีพร คูหิรัญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน
นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน กรรมการตรวจเงินแผนดิน
รายนามคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ศาสตราจารยคุณหญิงนงเยาว ชัยเสรี ประธานอนุกรรมการ กลั่นกรองงานที่เปนนโยบายคณะที่ 1
นางจิระพรรณ นิรัติศัย อนุกรรมการ กลั่นกรองงานที่เปนนโยบายคณะที่ 1
นางรวีพร คูหิรัญ อนุกรรมการ กลั่นกรองงานที่เปนนโยบายคณะที่ 1
นายยรรยง ถาวโรฤทธ เลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองงานที่เปนนโยบายคณะที่ 1
นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ คณะทํางาน
นางสาวจันทรเพ็ญ ตูเทศานันท คณะทํางาน
นางสาวจิราภรณ พิริยะกิจไพบูลย คณะทํางาน
นางสาวชองอนงค ภัทรนาวิก คณะทํางาน
นางสุจินดา เจียมจิต คณะทํางาน
นายวีระ สุนทรสัจ คณะทํางาน
นางขนิษฐา เมฆมานะ คณะทํางาน
นางสาวสุดา เลื่องลือปญญา คณะทํางาน

นางปริศนา โพธิคุณ คณะทํางาน
นางสาวอรนุช ฤทธี คณะทํางาน

