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การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอานาจรัฐให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง และบริหาร
จัดการนโยบายของรัฐในพื้น ที่ของตนเอง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และรายได้จากเงินอุดหนุน เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะนาไปใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ของตนเอง จัดการบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อประชาชน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คือ เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในรับชาระภาษี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษี ที่จัดเก็บ
และผู้ มี กรรมสิ ท ธิ์ในทรั พ ย์ สิ น นั้ น ๆ ที่ มีห น้ าที่ ช าระภาษี โดยจัดเก็บ ข้ อมู ล อย่างเป็ น ระบบ ถู กต้ อง เป็ น ปั จจุบั น
และครบถ้วน
แผนที่ภาษี คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงรูปร่างและตาแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมถึงข้อมูลทางกายภาพที่แสดง
ถึงตาแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สินภายในเขตปกครอง โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ภายในเขตปกครองออกเป็น เขต (Zone)
และเขตย่อย (Block) เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บเอกสารและค้นหา
ทะเบียนทรัพย์สิน คือ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้มีกรรมสิทธิ์แต่ล ะราย โดยมีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยแผนที่ ภาษี และทะเบี ยนทรัพย์ สิ นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2550
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 808 ลงวันที่ 17 เมษายน 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
❖ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภายใน 180 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 นั้น หมายถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มดาเนินการโครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบีย นทรัพ ย์สิน ภายใน 180 วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2551 สาหรับ ระยะเวลาการดาเนิน การ
ตามโครงการฯ นั้นอาจจะมากกว่า 180 วันก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
❖ การด าเนิ น การจั ด ท าแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สามารถ
จัดลาดับการดาเนินการได้ 3 ระดับ ดังนี้
(1) การดาเนิ น การจั ดท าแผนที่ภ าษี และทะเบี ยนทรัพย์สิ น ด้ว ยระบบมือ (Manual) ซึ่งเหมาะสม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กมีผู้เสียภาษีน้อยและมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีไม่มากนัก
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(2) การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นการนาข้อมูล
ระวางแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน มาจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์เหมาะสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีป ริมาณงานมาก ทั้งในด้านพื้ น ที่ ประชากร และการจัดเก็บ รายได้ ซึ่งจะสามารถอานวยความสะดวกให้ ทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(3) การจัด ท าแผนที ่ภ าษีแ ละทะเบีย นทรัพ ย์ส ิน และระบบสารสนเทศภูม ิศ าสตร์ ( GIS)
เหมาะสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มีรายได้มาก และมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งอาจจะต้องจัดจ้างหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นที่ปรึกษา
เพื่อดาเนินงาน
❖ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใช้ แผนที่ ภ าษี และทะเบี ยนทรัพย์สิ นเป็ น ข้อมูลในการจัด เก็บภาษี
ตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดจัดเก็บ ภาษีให้ครบถ้ว น ถูกต้อง และเป็น ธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สิน โดยทุกฝ่าย
ทุกงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันตามที่หัวหน้าหน่วยงานคลังมอบหมาย
❖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดรายชื่อ
ผู้ที่ยังไม่มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี หรือยื่นแบบแล้วยังไม่ได้มาชาระภาษีให้ครบถ้วน จากทะเบียน
คุมผู้ชาระภาษี แล้วจัดทาหนังสือเร่งรัดโดยเร็ว
❖ เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น แล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานคลั ง
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบปรับข้อมูลในแผนที่ภาษีและในทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ว่าดาเนินการจัดทาเสร็จแล้ว หรือไม่ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทา หรือยังไม่ได้ดาเนินการจัดทา
2. กรณีอยู่ระหว่างดาเนินการ ให้ตรวจสอบว่าอยู่ระหว่างดาเนินการขั้นตอนใด ดังนี้
2.1 การจัดทาแผนที่แม่บท (ผ.ท.7)
2.2 การคัดลอกข้อมูลที่ดินบันทึกลงในแบบสารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)
2.3 การสารวจข้อมูลภาคสนาม
3. ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ว่าได้ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือไม่
4. ตรวจสอบการน าข้อมูล แผนที่ภ าษีและทะเบียนทรัพย์สิ นมาใช้ในการจัดเก็บภาษี ว่านาข้อมูลมาใช้
ในการประเมินภาษีครบถ้วนทุกรายการหรือไม่

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ลูกหนี้ค้างชาระและการจาหน่ายหนี้สูญ
1) ลูกหนี้ภาษีค้างชาระ
ทุกวันสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจรายชื่อผู้ค้างชาระภาษีประเภทต่าง ๆ
ตามปีที่ค้างชาระทุกรายพร้อมด้วยจานวนเงินตามที่ปรากฏในรายละเอียดผู้ชาระภาษี (แบบ กค.1) นามาจัดทา
รายละเอีย ดลูก หนี้ (แบบ กค.2) เพื่อ ใช้ในการจัด เก็บ ภาษีในปีถัด ปี และให้จัด ทา ใบผ่านรายการบัญ ชีทั่ว ไป
เพื่อตั้งยอดเงินที่ค้างชาระภาษีแต่ละประเภทเป็นลูกหนี้
2) ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
ทุก วัน สิ ้น ปีง บประมาณ หากองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น มีร ายได้จ ัด เก็บ เองที ่รู ้จ านวนเงิน
ระยะเวลาการชาระเงิน หรือที่มีหลักฐานหรือสัญญาที่ระบุการชาระที่แน่นอน ซึ่ งเรียกเก็บไม่ได้ในปีงบประมาณ
ที่เกิด รายได้ ให้จัด ทารายละเอีย ดลูก หนี ้แ ยกตามประเภทรายได้ (แบบ กค.4) เพื่อ ใช้ใ นการจัด เก็บ รายได้
ในปีถัดไป และจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เพื่อตั้งยอดเงินที่ค้างชาระเป็นลูกหนี้
3) ลูกหนี้อื่น ๆ
ลูกหนี้อื่น ๆ ได้แก่ ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากรายได้จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้บันทึกรับ รู้ลูกหนี้อื่น ๆ เมื่อสามารถระบุผู้รับผิดชอบได้ โดยเปิดเผยรายละเอียดลูกหนี้อื่น ๆ ไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการรับ เงิน การเบิก จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๐๒๐๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑ เรื่อง การเร่งรัด
จัดเก็บรายได้และลูกหนี้ค้างชาระ และการจาหน่ายหนี้สูญ
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0311.3/ว 18 ลงวันที่ 4 มกราคม 2537 เรื่อง การดาเนินการ
เกี่ยวกับภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวัน ที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจาหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชาระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. รายละเอียดลูกหนี้ภาษีค้างชาระ
๒. ทะเบียนลูกหนี้
๓. เอกสารหลักฐานการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ชาระหนี้
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อให้ทราบยอดลูกหนี้ทั้งหมด และตรวจสอบกับทะเบียนลูกหนี้ให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ชาระหนี้โดยเร็ว
2. ตรวจสอบการจ าหน่ ายหนี้ สู ญ องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะจาหน่ ายหนี้ สู ญ ได้เมื่ อได้ด าเนิ น การ
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ส ารวจลู กหนี้ ค้ างช าระค่ าภาษี ค่ าธรรมเนี ยม ค่ าปรั บ และรายได้ อื่ นๆ ตลอดจนลู กหนี้ อย่ างอื่ น
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนลูกหนี้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกาหนด
2.2 ได้มีการติดตามเร่งรัดให้มีการชาระหนี้ แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคล
ล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชาระหนี้ได้ หรือด้วยเหตุอื่น
3. ตรวจสอบการอนุมัติจาหน่ายภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระเกินกว่า 10 ปี โดยตรวจสอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติการจาหน่ายภาษีบารุงท้องที่ค้างชาระเกินกว่า 10 ปี ในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกจากทะเบียนหรือไม่
4. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด เก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชาระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด
และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจาปีไว้แล้ว ทาให้ยอดลูกหนี้ค้างชาระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ตรวจสอบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชาระตามความเป็นจริง โดยมีการเสนอผู้บริหารท้องถิ่ นอนุมัติ
และแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบหรือไม่
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การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูการปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/
กิจกรรมไดมากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสามารถนานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น เป็ น กรอบในการจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทางบประมาณตามปีที่กาหนด เพื่อให้กระบวนการ
จัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
3. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวั น ที่ 19 มกราคม 2561
เรื่อง แนวทาง การดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวั นที่ 3 พฤศจิ กายน 2560
เรื่อง แนวทาง การดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคาถาม – แนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. แผนการดาเนินงาน
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ โดยต้องมาจาก
การจั ดประชาคมเพื่ อรั บทราบปั ญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒ นา แนวทางปฏิ บัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ โดยต้องมาจากการ
จัดประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. ตรวจสอบการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
และมีการประกาศใช้แผนแล้วหรือไม่
4. ตรวจสอบการจัดทาแผนพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.) นโยบายของรั ฐ บาล แผนงานด้ านความมั่ น คง ภารกิ จ ที่ ได้ รับ การถ่ ายโอนจากส่ ว นราชการ
และนาค่านิยมพื้นฐานของคนไทยมาปรับใช้ในแผนพัฒนาหรือไม่
5. ตรวจสอบจัดทาและทบทวนแผนพัฒนาแล้วเสร็จภายใน ดังนี้
5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป
5.2 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
6. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ
หรือไม่
7. ตรวจสอบความสัมพัน ธ์เชื่อมโยงและสอดคล้ องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา แผนพัฒ นา
ท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาต้องมีห้ วงระยะเวลาที่สอดคล้ องและ
ครอบคลุมแผนพัฒนาท้องถิ่น
8. การกาหนดจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด และเป้าหมายของการพัฒ นาท้องถิ่นในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ต้องสามารถวัดผลของการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้
9. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดทา
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น ให้ ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นตั้งงบประมาณตามความจาเป็นและเหมาะสม
โดยคานึงถึงสถานการณ์คลังของตนเองเป็นหลัก และการเบิกจ่ายในการดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
10. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การจัดทาแผนการดาเนินงานหรือไม่และมีการปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
11. ตรวจสอบแผนการดาเนิ นงานต้องจัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น
12. ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือไม่และมีการรายงานผลซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่
13. ตรวจสอบประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต้องปิดประกาศอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
คู่มือการปฏิบัติงาน
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่
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การจัดทางบประมาณ
กระบวนการในการจัดทางบประมาณประจาปี
เจ้าหน้าที่งบประมาณ
- ตรวจสอบ
- วิเคราะห์
- จัดทางบประมาณ

หน่วยงานต่างๆ
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย
หน่วยงานคลัง
- รายงานการคลัง
- สถิติ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น
- พิจารณาอนุมัติให้
ตั้งงบประมาณ

ประกาศโดยเปิดเผย
ให้ประชาชนทราบ

นาเสนอต่อสภา
(ภายในวันที่ 15 สิงหาคม)

สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ
- พิจารณาอนุมัติ

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕4๓
5. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ ก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รั กษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอั ตราค่าใช้จ่ ายประกอบการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ เบิ กจ่ ายในลั กษณะค่ าใช้ส อย วัส ดุ
และค่าสาธารณูปโภค
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม ๒๕61 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอั ตราค่าใช้จ่ ายประกอบการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ เบิ กจ่ ายในลั กษณะค่าใช้ส อย วัส ดุ
และค่าสาธารณูปโภค
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่

8. หนั งสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ ถุนายน 2558
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ด่ วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิ งหาคม 2556
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
2. เอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3. ประกาศใช้งบประมาณ และประกาศการอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
วิธีการตรวจสอบ
๑. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจาแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
3. ตั้งประมาณการรายรับรายจ่ายให้ครบทุกหมวด
3.1 หมวดรายรับ
- ภาษีอากร
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- รายได้จากทรัพย์สิน
- รายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
- เงินอุดหนุน
- รายได้เบ็ดเตล็ด
3.2 หมวดรายจ่าย
- รายจ่ายงบกลาง
- รายจ่ายประจา
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน
4. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระทาได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ไม่พอแก่การใช้จ่ าย หรือมีความจ าเป็ นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ทั้งนี้ ต้องแสดงให้ ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวด้วยว่าจะจ่ายจากเงินรายได้ที่มิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้น
ของประมาณการรายรับประจาปี
5. ตรวจสอบอานาจในการอนุมัติการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังนี้
➢ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเป็นการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่
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➢ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอานาจอนุมัติ

ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ถ้ากรณีที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น
➢ การโอนและแก้ไ ขเปลี ่ย นแปลงค าชี ้แ จงงบประมาณ ในรายการที ่เ บิก ตัด ปีห รือ ขยายเวลา
เบิกจ่าย ให้เป็นอานาจของผู้อนุมัติให้เบิกตัดปีหรืออนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย
➢ เมื่อได้รับการโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
และแจ้งผู้กากับดูแลภายใน ๑๕ วัน
➢ รายการจ่ายที่โอนไปตั้งจ่ายในหมวดอื่นแล้ว ต่อมาพบว่ามีการโอนเงินมาตั้งจ่ายในรายการที่โอน
ไปแล้วอีกครั้ง ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงเหตุผลความจาเป็นในการกระทาดังกล่าว
6.ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่กาหนดไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้
➢ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบิกตัด ปีหรือขยายเวลา
เบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิก
ตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
➢ หากตรวจสอบพบว่างบประมาณรายจ่ายประจาปีมีการตั้งรายการจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น ตั้งรายการ
จ่ายผิดหมวดรายจ่าย ตั้งรายการจ่ายที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ หรือรายการจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกาหนดให้เบิกจ่ายได้ ให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการ ดังนี้
(1) รายการจ่ ายที่ ตั้งไว้ไม่ถู กต้อง แต่ขณะเข้าตรวจสอบองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ยังไม่ได้
เบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณตามรายการดั ง กล่ า ว ให้ ท าบั น ทึ ก เสนอให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ทราบ เพื่ อ ระงั บ ไม่ ให้
เบิกจ่ายเงินตามรายการที่ไม่ถูกต้องนั้น
(2) รายการที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้อง แต่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปแล้ว ให้ทา
บันทึกเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวท้องถิ่นได้รับ
ความเสี ย หายหรื อ ไม่ อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของใคร โดยให้ ด าเนิ น การตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ความรับ ผิ ด
ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว รายงานผลให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
7. รายละเอียดและจานวนเงินในการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ควรตรวจสอบ
➢ รายจ่ายหมวดเงินเดือนค่าจ้าง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มา
จากรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ต้องไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
➢ หมวดค่ า ใช้ ส อย รายจ่ ายเพื่ อให้ ได้ ม าซึ่ งบริก าร (ค่ าจ้ างเหมาบริ การ) ต้ องด าเนิ น การตามขั้ น ตอน
ระเบียบพัสดุ ไม่สามารถตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายแรงงานได้
➢ หมวดเงิ น อุ ด หนุ น หลั ก เกณฑ์ ก ารตั้ ง งบประมาณต้ อ งเป็ น ไปตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
➢ งบกลาง ต้องตั้งให้เพียงพอสาหรับการช่วยเหลือประชาชน ส่งสมทบกองทุน
ต่างๆ และตามข้อผูกพันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ชาระหนี้เงินกู้ เงินกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
10 คู่มือการปฏิบัติงาน

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่

คู่มือการปฏิบัติงาน
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ด้านการเงิน
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการตรวจสอบ
เป็น 5 หัวข้อ ดังนี้
1. การจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ตรวจสอบการรับเงิน
3. การรับเงิน – ส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การนาส่งเงินและการนาฝากธนาคาร
5. การใช้ใบเสร็จรับเงิน
แผนผังการรับเงินและการนาส่งเงิน
(๑)
กำรจัดเก็บรำยได้
ของท้องถิ่น

(๒)
ใบเสร็จรับเงิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรรับเงินตำมระเบียบเบิกจ่ำยเงิน ฯ
ข้อ ๑๒

(๓)
ใบนำส่งเงิน / ใบสำคัญสรุป
ใบนำส่งและใบนำฝำก
ธนำคำร

(๕)
รำยงำนสถำนะกำรเงิน
ประจำวัน

คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
ตำมระเบียบเบิกจ่ำยเงิน ฯ
ข้อ ๒๒ , ๒๓ , ๒๔

คณะกรรมกำรรับส่งเงิน
ตำมระเบียบเบิกจ่ำยเงิน ฯ
ข้อ ๓๕ , ๓๖

(๔)
ธนำคำร

เสนอผูบ้ ริหำรทรำบ

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการรับ เงิน การเบิ ก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รั กษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2573 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เมื่อกรณีเงินขาดบัญชีหรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การกาหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1723 ลงวั นที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.4/ว 659 ลงวัน ที่ 30 มี น าคม 2558
เรื่อง การกาหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 คู่มือการปฏิบัติงาน

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. รายงานสถานะการเงินประจาวัน
2. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร / Bank Statement / สมุดเงินฝากธนาคาร
3. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
4. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บและนาส่ง คณะกรรมการรับส่งเงิน
1) ใบนาส่งเงิน ใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงิน สาเนาใบนาฝากธนาคาร
2) ต้นขั้วเช็ค รายงานการจัดทาเช็ค
3) ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
4) งบประมาณรายจ่ายประจาปี ทะเบียนคุมเงินรายรับ
จานวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบ
1. ณ วัน เข้าตรวจสอบ ให้ตรวจสอบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสดคงเหลือ ในตู้นิรภัยหรือไม่
หากพบว่ามีให้ทาการตรวจนับ โดยต้องตรงกับยอดเงินสดคงเหลือที่ปรากฏในรายงานสถานะการเงินประจาวัน
2. ตรวจสอบยอดเงิ น ฝากธนาคารในรายงานสถานะการเงิ น ประจ าวั น ณ วั น ที่ เข้ า ตรวจสอบ
โดยตรวจสอบกับ หนั งสื อรั บ รองยอดเงินฝากธนาคาร หากไม่ตรงกัน ให้ เจ้าหน้า ที่ จัดทางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารเพื่อหาสาเหตุของผลต่าง
3. ณ วันสิ้นเดือน หากตรวจสอบพบว่ายอดเงินคงเหลือ เงินฝากธนาคารตามหนังสือรับรองยอดเงินฝาก
ธนาคารไม่ตรงกับ ยอดเงิน คงเหลื อในรายงานสถานะการเงินประจาวันให้ จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เพื่อหาสาเหตุของผลต่าง
การจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
วิธีการตรวจสอบ
1. ณ วันเข้าตรวจสอบ ให้ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน
เป็นไปตามแบบที่กาหนดและจัดทาเป็นปัจจุบันหรือไม่
2. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทารายงานสถานะการเงินประจาวันไม่เป็นปัจจุบันให้ใช้ยอดเงินคงเหลือ
จากหนังสือรับรองยอดของธนาคารเป็นข้อมูลในการเก็บยอดเงินคงเหลือ หากเจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบไม่นาหนังสือ
รับรองยอดของธนาคารมาให้ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่แจ้งให้
จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจ หรือให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี
3. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจาวัน เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รายงานสถานะการเงิน
ประจาวันให้จัดทาทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงินให้หมายเหตุไว้ในวันที่มีการรับจ่ายเงิน
วันถัดไป

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่
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4. ตรวจสอบว่าเจ้ าหน้ าที่ ได้ เสนอรายงานสถานะการเงิน ประจ าวั น ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น ทราบหรือไม่
โดยต้ องเสนอรายงานสถานะการเงิ นประจ าวั นผ่ านปลั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และตรวจสอบว่ าผู้ จั ดท า
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และผู้บริหารท้องถิ่นลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่
5. กรณีพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่จัดทารายงานสถานะการเงินประจาวัน และไม่นาเสนอ ให้ผู้บริหารทราบ
เป็นเวลานาน หรือมีเจตนาละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี
แล้วรายงานผลการดาเนินการให้ผู้กากับดูแลทราบ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ตรวจสอบการรับเงิน

วิธีการตรวจสอบ
กรรมการเก็บรักษาเงิน
๑. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินหรือไม่
๒. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน อย่างน้อย 3 คน ในจานวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลั งเป็ น กรรมการโดยต าแหน่ งหนึ่ งคน และกรรมการเก็ บ รักษาเงิน อื่น อี กอย่างน้อ ยสองคน โดยแต่ งตั้ งจาก
พนั กงานส่ ว นท้ องถิ่น โดยให้ คานึ งถึงหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบ เว้น แต่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีพ นั กงาน
ส่วนท้องถิ่นไม่ครบจานวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจานวนก็ได้
๓. การแต่งตั้งกรรมการแทนชั่วคราว กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินผูใดไมสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได
ใหผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนท้องถิ่น หรือผูชวยผูบริหารท้องถิ่น ตามข้อ 22 เป็นกรรมการแทน
ชั่วคราวใหครบจานวน การแตงตั้งผูที่จะเปนกรรมการแทนจะแตงตั้งไวเปนการประจาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได
๔. ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงินว่าปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ในกรณีที่มี เงินสดคงเหลือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมีการลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจาวันครบถ้วนหรือไม่
ผู้ตรวจสอบจานวนเงินที่จัดเก็บ
๑. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีผู้ตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนาส่ง
กับหลักฐานและรายการที่บันทึกในสมุดเงินสดว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ตรวจสอบว่ากรณีมีใบเสร็จรับเงินหลายฉบับที่ใช้จัดเก็บเงินในวันเดียวกันมีการรวมจานวนเงินที่จัดเก็บ
ได้ในวันนั้นไว้ที่หลังสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
กรรมการรับส่งเงิน
1. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งกรรมการรับส่งเงินหรือไม่
2. ตรวจสอบการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุม
การรับส่งเงิน
3. การแต่งตั้งกรรมการแทนชั่วคราว กรณีกรรมการรับส่งเงินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่ งตั้ งกรรมการแทนชั่ วคราว แตงตั้ งพนั กงานสวนท้ องถิ่ น เป็ น กรรมการแทนชั่ วคราว การแตงตั้ งผู ที่ จะเป็ น
กรรมการแทนจะแตงตั้งไวเปนการประจาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได
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การรับเงิน – ส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ ให้นาส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้น ยกเว้นที่มีผู้อุทิศให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจงให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดหารายได้เป็นครั้งคราว
2. การตรวจสอบเงินประจาวัน หน่วยงานคลังต้องจัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้
ในวั น นั้ น และน าส่ งกั บ หลั ก ฐาน และรายการที่ บั น ทึ ก ไว้ในสมุ ด เงิน สดว่าถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นหรือ ไม่ หากถู ก ต้ อ ง
ให้ ผู้ตรวจรวมเงิน ที่จัดเก็บ ได้ในวัน เดียวกันไว้ที่ห ลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุ ดท้ายและลงลายมือชื่อกากับไว้
และผู้รับเงินผู้ส่งเงินต้องลงลายมือชื่อในใบนาส่งเงินและใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงินให้ครบถ้วนด้วย
3. ตรวจสอบยอดเงินรายรับ โดยตรวจสอบยอดเงินที่ลงในบัญชีเงินสดรับ กับใบเสร็จรับเงินในแต่ละวัน
กับใบนาส่ง และยอดเงินในใบสาคัญสรุปใบนาส่ง
การนาส่งเงินและการนาเงินฝากธนาคาร
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าในการนาส่งเงินมีการจัดทาหลักฐานการจัดทาบันทึกรับส่งเงินหรือไม่
2. ตรวจสอบเมื่อมีการรับเงินรายได้ ให้นาฝากธนาคารทั้งจานวนในวันนั้น หากนาฝากไม่ทันให้ส่งมอบเงิน
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย ซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้นาฝากธนาคารทั้งจานวนในวันทาการถัดไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม
ไม่สะดวก ไม่สามารถนาฝากธนาคารได้เป็นประจาทุกวัน ให้นาฝากธนาคารในวันทาการสุดท้ายของสัปดาห์
3. หากมี เงิ น สดคงเหลื อ ที่ ไม่ ได้ น าฝากธนาคารให้ เก็ บ ในตู้ นิ ร ภั ย ให้ มี ลู ก กุ ญ แจอย่ า งน้ อ ย สองดอก
แต่ ล ะดอกมี ลั ก ษณะต่ างกั น โดยกรรมการเก็ บ รัก ษาเงิน ถื อ คนละดอก และให้ มี ลู ก กุ ญ แจอย่ างน้ อ ย 2 ส ารั บ
ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บ รักษาหนึ่งสารับ และอีกสารับให้เก็บฝากในตู้นิรภัยของหน่วยงานอื่นที่เห็นสมควร
ในลักษณะหีบห่อ
4. กรณีรับเงินรายได้แล้วไม่นาส่ง หรือนาส่งไม่ค รบตามจานวนที่จัดเก็บ หรือนาส่งไม่ตรงกับวันที่จัดเก็บ
หรือนาส่งวันรุ่งขึ้นโดยไม่มีการบันทึกว่ารับเงินหลังปิดบัญชี หรือมีการนาฝากธนาคารน้อยกว่าจานวนที่จัดเก็บได้
ต้องให้ผู้รับผิดชอบนาส่งในวันที่ตรวจพบ และหากนาส่งยังไม่ครบถ้วนถือว่าทาให้เงินขาดบัญชี หรือมีลักษณะการ
หมุนเงิน ต้องดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติเมื่อกรณีเงินขาดบัญชีหรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
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การใช้ใบเสร็จรับเงิน
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ที่เป็นเล่มให้มีสาเนา เย็บติดไว้กับเล่มหนึ่งฉบับ สาหรับใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์ตรวจสอบว่าต้องมีสาเนาหนึ่งฉบับ และมีระบบควบคุมการพิมพ์ด้วย
2. การเขี ย นใบเสร็ จ รั บ เงิ น ห้ า มขู ด ลบ แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขให้ ขี ด ฆ่ า
และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่าไว้
3. ตรวจสอบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน มีการจัดทาครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ผู้รับและผู้จ่ายลงลายมือชื่อ
รั บ หรื อ จ่ า ยใบเสร็ จ กั น หรื อ ไม่ โดยต้ อ งจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไว้ เพื่ อ ให้ ส าม ารถตรวจสอบได้ ว่ า
มีใบเสร็จจานวนเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และการจ่ายใบเสร็จรับเงินให้ผู้ใดให้พิจารณาตามความเหมาะสมด้วย
4. ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็ จรั บ เงิน เมื่อสิ้ น ปีงบประมาณ ตรวจสอบว่าหั ว หน้ าหน่ว ยงานคลั ง
ได้จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบว่ามีจานวนเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และใช้ไปแล้ว
เลขที่ ใดถึ งเลขที่ ใด มี ก ารเจาะปรุ ย กเลิ ก การใช้ เลขที่ ใดถึ งเลขที่ ใด อย่ างช้ าไม่ เกิ น 31 ตุ ล าคม ของปี ถั ด ไป
โดยเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ยกเว้นใบเสร็จรับเงินภาษีบา รุง
ท้องที่ให้รายงาน เจาะปรุฯ เมื่อสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
5. ตรวจสอบจานวนใบเสร็จรับเงินคงเหลือ หากไม่ตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนคุม หรือใบเสร็จรับเงิน
ที่จ่ายออกจากทะเบียนเพื่อนาไปใช้เก็บเงินแล้ว แต่ไม่มีต้นขั้วให้ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบว่า
เกิดจากสาเหตุใด และต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่
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การเบิกจ่าย
การเบิ ก จ่ ายเงิน ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น เรื่อ งหนึ่ งที่ ต้ องให้ ค วามส าคัญ ในการตรวจสอบ
โดยจะต้องตรวจสอบอย่ างละเอีย ดรอบคอบ เพื่ อให้ การเบิ กจ่ายเงินรายจ่ายตามงบประมาณ การเบิ กจ่ายเงิน
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ หรือการเบิกจ่ายเงินตามนโนบายของรัฐบาล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่ งการที่ เกี่ย วข้อ ง โดยแบ่ งการตรวจสอบออกเป็น สามส่ ว นคื อ ตรวจสอบฎี กาเบิ กจ่ ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกา และตรวจสอบสิทธิในการขอรับเงิน มีแผนผังการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
แผนผังการเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบ

รายจ่ายตามงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือตามนโยบายรัฐบาล

ทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ตามงบประมาณ

หนังสือแจ้งการ
จัดสรร/โอนเงิน

สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน

ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

เอกสารประกอบฎีกา

หน้าฎีกา

รายงานการจัดทาเช็ค

หลักฐานการจ่าย
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การเบิกจ่ายเงิน

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั กษาเงิ น
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
2. หนั งสื อ กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การกาหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามข้อ 67 กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
2. แผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานผู้เบิก
3. ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ
4. สมุดฎีกาเบิกจ่ายเงิน
5. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
6. รายงานการจัดทาเช็ค
7. สมุดเงินสดจ่าย ต้นขั้วเช็ค และ Bank Statement

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบงบประมาณว่าการจ่ายเงิน หรื อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งงบประมาณประจาปี หรืองบประมาณ
เพิ่ ม เติม หรื อ ขอโอนแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แจงหรือ ไม่ เนื่ อ งจากการจ่ายเงิน หรือก่ อ หนี้ ผู กพั น จะกระท าได้
แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้เท่านั้น
2. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน
➢ หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องวางแผนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยให้วางแผนทุก 3 เดือน (ไตรมาส) ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ส่งให้กองคลังก่อนวันเริ่มต้นของแต่ละไตรมาสอย่างน้อย 20 วัน
➢ กองคลังจะต้องบูรณาการแผนของหน่วยงานให้เป็นแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจาไตรมาส เพื่อให้
แผนการใช้จ่ายเงินรวมมีความสัมพันธ์กับเงินสดที่หมุนเวียน และที่จะได้รับเงินในแต่ละช่วงเวลา
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3. การขอเบิ กเงิน จากหน่ วยงานคลั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น รวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยที่มิต้องจัดทาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เว้นแต่
➢ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้น และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
ต่อผู้มีอานาจตามระเบียบแล้ว
➢ เป็ น งบประมาณรายจ่ ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติจากผู้บริห าร
ท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
➢ กรณี มี เงิ น อุ ด หนุ น ที่ รั ฐ บาลให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยที่ มิ ต้ อ งจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีซึ่งเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาและได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว
4. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และรายงาน
การจัดทาเช็คหรือไม่
5. การเบิ กเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ให้ ห น่ ว ยงานผู้ เบิ กขอเบิ กกับ หน่ วยงานคลั งโดยให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
6. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหน้าฎีกาเบิกเงิน เช่น การลง
รายการงบประมาณคงเหลือ เลขที่ฎีกา ผู้ขอเบิก ผู้ตรวจฎีกา ผู้อนุมัติฎีกา ผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อ
ครบถ้วนหรือไม่และเอกสารประกอบฎีกาว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยตรวจสอบยอดที่จ่ายตามหน้าฎีกากับยอดเดบิตใน
สมุ ด เงิน สดจ่ า ย แยกตามหมวดรายจ่ า ยและหลั ก ฐานการเบิ ก หากเป็ น ภาพถ่ า ยหรื อ ส าเนาให้ ผู้ เบิ ก รั บ รอง
ความถูกต้องด้วย
7. กรณีการซื้อ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทาของให้ หน่วยงานผู้เบิก วางฎีกาอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน นับจากวัน
ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
8. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจาเป็นที่ไม่อาจจ่าย
เป็นเช็คได้ให้จัดทาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิ
9. การจ่ายเงินทุกกรณี ถ้าผู้จ่ายมีห น้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้
ณ ที่ จ่ า ย หรื อ เงิ น อื่ น ใดที่ มี ก ฎหมายก าหนดให้ หั ก เพื่ อ น าส่ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานใด
ให้ดาเนินการตามกฎหมายนั้น
10. ตรวจสอบยอดเงินจ่ายที่บัญชีเงินสดจ่ายช่องเครดิตธนาคาร กับ Bank Statement
และต้นขั้วเช็คที่จ่ายว่าตรงกันหรือไม่
11. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญ รับเงินที่ใช้ประกอบฎีกาเบิกเงิน
ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย พร้อมทั้งมี ชื่อ -สกุลตัวบรรจง
พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ห รือผู้รับเงิน กรณีเป็นใบสาคัญคู่ จ่ายหั วหน้า
หน่วยงานคลังต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับไว้ด้วย
12. กรณี ผู้ มีสิทธิรับ เงิน ไม่ส ามารถมารับ ด้ว ยตัวเองได้ ต้องมีใบมอบฉันทะหรือหนังสื อมอบอานาจ
แล้วแต่กรณี
13. เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนาส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง
14. การจัดเก็บฎีกา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บฎีกาเรียงตามรายงานการจัดทาเช็ค
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การเขียนเช็คสั่งจ่าย
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สินให้ออกเช็ค
สั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย
2. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม ข้อ 1. ให้ออกเช็คสั่งจ่าย
ในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้
3. ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้กระทาได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน
ห้ าพั น บาท โดยให้ อ อกเช็ ค สั่ งจ่ ายในนามหั ว หน้ าหน่ ว ยงานคลั งหรือ เจ้ าหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานคลั ง
และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
4. การเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิด
คาว่า “บาท” หรือขีดเส้ น หน้ าจ านวนเงิน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิ มพ์
จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนชิดคาว่า “หรือผู้ถือ”
โดยมิให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีก
5. ในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์
ชื่อผู้รับเงิน และจานวนเงินที่สั่งจ่าย
6. การลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสั่งจ่ายต้องลงนามร่วมกั นอย่างน้อยสามคนและในจานวนนี้ต้องมีผู้บริหาร
ท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามด้วยทุกครั้ง
7. หากเจ้ าหนี้ ห รือผู้ มีสิ ทธิรับ เงิน ไม่มารับ เช็คภายในสามสิ บวัน นับตั้งแต่วันสั่ งจ่าย ให้ ยกเลิ กเช็คนั้ น
หากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวเกินสองครั้ง ต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. เช็ค/ต้นขั้วเช็ค
2. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ลงนามในการสั่งจ่ายเช็ค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้กับธนาคาร
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่า การเช็คสั่ งจ่ ายในกรณี ซื้อทรัพ ย์สิ น จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิ น ในนามของเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมหรือไม่
2. ตรวจสอบการออกเช็คในนามหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง เป็นการจ่ายเงิน
กรณีวงเงินต่ากว่า 5,๐๐๐ บาท หรือไม่ และได้ขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็ค
สั่งจ่ายเงินสดหรือไม่
3. ตรวจสอบการลงนามสั่งจ่ายเงินในเช็คสั่งจ่ายมีผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม
ด้วยทุกครั้งหรือไม่
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การยืมเงินงบประมาณ
แผนผังการตรวจสอบการยืมเงินงบประมาณ

ทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินยืมงบประมาณ

สัญญายืมเงิน

ไม่มีเงินยืมคงค้าง

- รายการค่าจ้างแรงงาน
- รายการค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
- รายการค่าสาธารณูปโภค

ฎีกาเบิกจ่าย

รายงานการจัดทาเช็ค

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การฝากเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว
2. ทาสัญญายืมเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
3. การอนุมัติให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการแต่ละราย ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเท่าที่จาเป็นได้เฉพาะ
ผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น ๆ และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ ยืมมิได้ชาระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้น
ไปก่อน
4. กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใดๆ อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้ ให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ ผู้ ยื ม หาหลั ก ทรัพ ย์ ม าวางเป็ น ประกั น หรือ หาบุ ค คลที่ มี ห ลั ก ฐานมาท าสั ญ ญา
ค้าประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
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5. เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งใบสาคัญและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกาหนดระยะเวลา ดังนี้
5.1 กรณี เดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนาเดิ ม ให้ ส่ ง ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ่ า ยเงิน ให้ ยื ม โดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเงิน
5.2 กรณีเดินทางไปราชการอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับจากวัน
กลับมาถึง
5.3 การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจากตาม 5.1 หรือ 5.2 ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ให้ยืมภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
2. สัญญาเงินยืม
3. ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ
4. ฎีกาส่งใช้เงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่ามีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าผู้ยืมทาสัญญายืมเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดหรือไม่และรับรอง
ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่ได้กาหนดไว้ และจะนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี) ส่งคืน ถ้าไม่ส่งตามกาหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นหักเงินเพื่อชดใช้เงินยืมนั้น
3. กรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใดๆ อันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้ ให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น กาหนดให้ ผู้ ยื ม หาหลั ก ทรั พย์ ม าวางเป็น ประกัน หรือหาบุค คลที่ มีห ลั กฐานมาท าสั ญ ญา
ค้าประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
4. ตรวจสอบว่าผู้ยืมต้องมีเงินยืมคงค้างชาระหรือไม่และให้ยืมได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้นๆ
5. ตรวจสอบฎีกาเบิกเงินยืม และเอกสารประกอบ ต้องได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาเงินยืม
โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
6. ตรวจสอบการบันทึกรายการยืม และรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมทุกครั้ง โดยให้ผู้ยืม – ผู้ส่งใช้
ลงชื่อในทะเบียนเงินยืมสาหรับรายการนั้นๆ ด้วย
7. ตรวจสอบกรณีครบกาหนดการส่งใช้เงินยืมแล้ว ผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืมให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งการให้ผู้ค้างชาระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน
8. ตรวจสอบการส่งใช้ใบสาคัญและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดระยะเวลาหรือไม่
9. ตรวจสอบกรณี ก ารส่ ง ใช้ เงิ น ยื ม และมี เงิ น สดเหลื อ จ่ า ย ได้ มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ยื ม
ไว้เป็นหลักฐานด้วยหรือไม่
10. หากผู้ ยื ม ส่ งใบส าคั ญ คู่ จ่ า ยหั ก ล้ างเงิน ยื ม แล้ ว มี เหตุ ให้ ต้ อ งทั ก ท้ ว ง
ต้องแจ้งให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน และให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคาทักท้วงภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ได้รับคาทักท้วง หากไม่ปฏิบัติตามและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
ถือว่าผู้นั้นยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจานวนที่ทักท้วงนั้น

22 คู่มือการปฏิบัติงาน

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕62
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไท ยที่ มท ๐ ๘ ๐ ๘ .๒ /ว 0 6 7 9 ลงวั น ที่
6 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และ
พนักงานส่วนตาบล
๒. การได้มาซึ่งสิทธิได้แก่ ข้าราชการผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานต่างท้องที่ และข้าราชการ
ที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นที่เริ่มรับราชการครั้งแรก หรือกลับเข้ารับราชการใหม่
๓. สิทธิในการเบิ กค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อค่าผ่อนช าระเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้านหรือที่ค้างชาระ อยู่ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง
ในบ้านนั้น
๔. การยื่นขอเบิกเงินให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ยื่นคาขอรับค่าเช่าบ้าน ตามคาขอรับ
ค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญากู้เงินเพื่อชาระราคาบ้าน และหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้มีอานาจรับรองการใช้สิทธิ
5. ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิทธิจัด ส่งรายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านพร้อมการยื่นแบบ 6005
และให้ผู้มีอานาจรับรองการมีสิทธิพิจารณารายงานข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการขอรับค่าเช่าบ้านที่ยื่น
6. การรับรองการใช้สิทธิ
(1) หั ว หน้ าหน่ ว ยงานซึ่ งด ารงตาแหน่ งไม่ ต่ ากว่าประเภททั่ ว ไประดั บ ช านาญงานขึ้น ไป ประเภท
วิชาการระดับชานาญการขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในหน่วยงานนั้น
ให้ผู้ บังคับ บั ญชาเหนือขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งระดับ เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของบุคคลตาม (1) ซึ่งมิได้
ดารงตาแหน่งตามทีก่ าหนดไว้ใน (2)
(2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
ประเภทอานวยการท้ อ งถิ่น ระดั บ กลางขึ้น ไป ประเภทบริห ารท้ องถิ่น หรือด ารงตาแหน่ งระดั บ 8 ขึ้ นไป หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง
7. ผู้อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
8. การอนุ มัติเมื่อมีการรับ รองการใช้สิท ธิขอรับ ค่าเช่าบ้านแล้ ว ให้ ผู้ มีอานาจอนุมัติการเบิ กค่าเช่าบ้าน
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน เป็ น คณะกรรมการเพื่ อ ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้จัดทารายงานการผลตรวจสอบการขอรับ
ค่าเช่าบ้าน เสนอต่อผู้มีอานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย
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9. การเบิ กจ่ ายข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ งได้ รั บอนุ มั ติ ให้ เบิ กค่ าเช่ าบ้ านตามสิ ทธิ ยื่ น แบบขอเบิ กเงิ น
ค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) พร้อมหลักฐานการชาระเงิน ณ สานักงานผู้เบิก
10. การยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านใหม่ (ยื่นแบบ ๖๐๐๕ ) ในกรณีดังต่อไปนี้
➢ โอนย้ายไปประจาสานักงานแห่งใหม่
➢ เปลี่ ยนแปลงสั ญญาเช่าบ้ าน สัญ ญาเช่าซื้อบ้าน หรือสั ญญากู้เงินเพื่อชาระราคาบ้าน ในกรณี
นาหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรื อค่าผ่ อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกต่อในท้องที่ใหม่
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบหลักฐานที่นามาเบิกค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่รับราชการในท้องที่เดิม
และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
11. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนหรือเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่ และหากการ
ได้รับเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นนั้นมีผลย้อนหลัง ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นย้อนหลังได้
12. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง ได้ใช้สิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระ
ราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้วในท้องที่หนึ่ง ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่น ซึ่งตนมีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน ให้ มีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านในท้ องที่เดิม
มาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้
13. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้รับคาสั่งให้โอนย้ายไปรับ ราชการประจาสานักงาน
ใหม่ แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือยังไม่ได้ยื่นขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านในช่วงเวลาที่ตนมีสิทธิ ณ สานักงานเดิม
ให้ยื่นแบบ 6005 และแบบ 6006 ที่สานักงานเดิม
14. ในกรณี ที่ มี ก ารขยายวงเงิ น กู้ ห รื อ ขยายระยะเวลาการผ่ อ นช าระเงิ น กู้ เ พื่ อ ช าระราคาบ้ า น
ให้ นาหลักฐานการผ่อนชาระมาเบิ กค่าเช่าบ้านได้ตามจานวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชาระที่เหลืออยู่ของ
สัญญาเงินกู้ฉบับแรกเท่านั้น
15. การยื่นขอรับค่าเช่าบ้านหรือขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ซึ่งถึงแก่กรรม หรือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการไปก่อนยื่นคาขอให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีถึงแก่กรรม ให้ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นยื่นคาขอ ณ สานักงานที่รับราชการ
ครั้งสุดท้าย
(2) กรณี เกษี ย ณอายุ ร าชการหรื อ ลาออกจากราชการ ให้ ข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ นั้ น ยื่ น ค าขอ
ณ สานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย
16. ค่าเช่าบ้านถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบบ 6006 และให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ได้รับแบบดังกล่าว

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านและเอกสารประกอบ
2. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
3. แบบคาขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และเอกสารประกอบ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบว่าผู้เบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านหรือไม่ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล
2. ตรวจสอบการได้มาของสิทธิดังนี้
➢ ข้าราชการผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานต่างท้องที่
➢ ข้าราชการที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่ที่เป็นที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
หรือกลับเข้ารับราชการใหม่
3. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็นดังนี้
➢ สัญญาเช่าบ้านไม่เกิน 3 ปี หากเกินจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
➢ ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านหรือที่ค้างชาระ เบิกได้ตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
อัตราทีร่ ะเบียบกาหนด
➢ ค่าผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านหรือที่ค้างชาระ อยู่ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ เพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น
4. ตรวจสอบการยื่นขอเบิกเงิน
➢ ตรวจสอบคาขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมด้วยสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญากู้เงิน
เพื่อชาระราคาบ้าน และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งรายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านต่อผู้มีอานาจรั บรอง
การมีสิทธิ
➢ กรณีการยื่ นหลักฐานที่เป็นสัญ ญาเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้านต้องแนบสัญ ญาซื้อขายบ้าน สัญ ญา
ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินหรือสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานประกอบด้วย หากวงเงินในสัญญา
ดังกล่าวต่ากว่าสัญญาเงินกู้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใช้สิ ทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการ
กู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชาระรายเดือนเป็นจานวนเท่าใด
➢ ตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติมีดังนี้
- ตรวจสอบการแต่ งตั้ งข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน เป็ น คณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าเช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้าน
และการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน
(๒) กรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชาระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่ าชื้อบ้านหรือสัญญาเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้ าน วงเงิน เช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลั กฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัย
อยู่จริงในบ้าน
- ตรวจสอบว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว มีการจัดทา
รายงานการผลตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน เสนอต่อผู้มีอานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายหรือไม่
➢ ตรวจสอบการยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมฐานการชาระเงิน ณ หน่วยงานผู้เบิก
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5. ตรวจสอบสาระสาคัญในสัญญาเช่าบ้าน

- วัน เดือน ปี

สัญญาเช่าบ้าน

สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้
เพื่อชาระราคาบ้าน

- ชื่อคู่สัญญา
- สถานที่เช่า
- วันเริ่มต้นแห่งสัญญา – วันสิ้นสุดของสัญญา
- อัตราค่าเช่า
- อาการแสตมป์ (พันละ ๑ บาท )

- สัญญาซื้อขาย
- ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงิน
- ระบุชื่อคู่สัญญา
- สถานที่เช่าหรือสถานที่กู้เงิน
- วันเริ่มต้นแห่งสัญญา – วันสิ้นสุดของสัญญา
- ระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อหรือการผ่อนชาระเงินกู้
- จานวนวงเงินที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้
- จานวนเงินที่ต้องผ่อนชาระรายเดือน

6. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านหรือไม่
หากยังมิได้จัด ควรแนะนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนคุมเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามสิทธิที่ควรจะได้รับ และเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘ ) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
3. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 4951 ลงวันที่ 19 ธัน วาคม 2556
เรื่อง ซักซ้อมการดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 39 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557
เรื่อง ซักซ้อมการดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2557 ข้ อ 6 ได้ ก าหนดให้ ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
นายทะเบี ย นบุ ค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ของตน และมี อานาจหน้ าที่ ในการด าเนิ น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิ รวมทั้งให้ความเห็นชอบและรับรองการมีสิทธิของผู้มีสิทธิ
และบุ คคลในครอบครัว ในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ เป็นไป
ตามระเบียบ
ข้อ 7 ให้นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่งตั้งพนักงานส่ วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับงาน
บุคคล หรืองานคลังอย่างน้อยสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ
นายทะเบียน ลงทะเบียน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และบันทึกข้อมูลการส่งเบิกเงิน
เกี่ยวกับการชดเชย กรณีผู้มีสิทธิสารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑. ผู้มีสิทธิได้รับ เงิน ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตาบล
ผู้ ได้ รั บ บ านาญตามกฎหมายว่าด้ ว ยบ าเหน็ จบ านาญข้าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารหลักฐานการมีสิทธิของตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตนต่อนายทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด พร้อมทั้งรับรองสาเนาความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
3. สิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
- ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด / พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตาบล ผู้มีสิทธิ
- บุ คคลในครอบครั วของผู้ มี สิ ทธิ ได้ แก่ บิ ดามารดา คู่ สมรส และบุ ตรที่ ชอบด้ วยกฎหมายที่ ยั งไม่
บรรลุนิติภาวะ (บุตรคนที่ ๑ – ๓ ) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือที่ยกเป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น
4. การยื่ น ขอเบิ ก เงิ น ให้ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่ารักษาพยาบาล ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (แบบ ร.บ. 3) และหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) พร้อมลง
ลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
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5. ผู้ มี อ านาจรั บ รองการใช้ สิ ท ธิ ได้ แ ก่ ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ผู้อานวยการสถานศึกษาหัวหน้าหน่วยงานคลังและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ผู้ มีสิทธิได้รับ เงิน สวัส ดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลสาหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน
(2) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน
(3) การเข้ารับ การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน
เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
(4) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราวเพราะ
เหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจาเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ตาม
7. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นผู้มี
สิ ท ธิ ไม่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิน สวั ส ดิ การเกี่ ย วกั บ การรั กษาพยาบาลส าหรั บ บุ ค คลในครอบครั ว ตามระเบี ยบนี้ เว้ น แต่
ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่
8. หน่ ว ยงานผู้ เบิ ก ของผู้ มี สิ ท ธิ ด าเนิ น การส่ ง ใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลและ
ใบเสร็จรับ เงิน ให้ ห น่วยงานคลังตรวจสอบการมีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล แล้ วส่งให้นาย
ทะเบียนดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง หากถูกต้องจะดาเนินการบันทึกข้อมูลโปรแกรม
ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสแกนแนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน แล้วนาหลักฐาน
ทั้งหมดคืนให้กับหน่วยงานคลังเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ
9. เมื่อสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และโอนเงิน ให้ กับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้น สังกัด ให้ นายทะเบียนตอบกลับทางโปรแกรมฯ
และหน่วยงานคลังดาเนินการขอเบิกเงินนอกระบบงบประมาณเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และเอกสารประกอบ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบว่าผู้ที่เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่ ผู้มีสิทธิ หมายถึง
➢ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึง
พนักงานจ้าง
➢ ผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
➢ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
** ยกเว้น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการดังกล่าว
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ***
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2. ตรวจสอบสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามข้อ 1
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า
➢ บุ ต รชอบด้ ว ยกฎหมายของผู้ มี สิ ท ธิ ซึ่ งยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ หรื อ บรรลุ นิ ติ ภ าวะแล้ ว แต่ เป็ น
คนไร้ ความสามารถหรื อ เสมื อ นไร้ ค วามสามารถซึ่ ง อยู่ ในความอุ ป การะเลี้ ย งดู ข องผู้ มี สิ ท ธิ แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
** สิทธิได้รับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรได้เพียงคนที่ 1 – 3 ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด
หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่ **
➢ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
➢ บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
3. ตรวจสอบการยื่นขอเบิกชดเชยกรณีผู้มีสิทธิสารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปพลางก่อน ผู้มีสิทธิยื่น
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ ร.บ. 3) และหลักฐานการรับเงิน
(ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ) พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ในใบเสร็ จ รั บ เงิ น ว่ า “ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ได้ ส ารองเงิ น เพื่ อ เป็ น ค่ า
รักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับของสถานพยาบาลหรือไม่ แล้วยื่นต่อผู้บังคับบัญชาผู้มี
อานาจรับรองการใช้สิทธิ
4. ตรวจสอบว่าผู้รับรองการใช้สิทธิเป็นผู้มีอานาจรับรองการใช้สิทธิหรือไม่ ผู้มีอานาจรับรองการใช้สิทธิ
มีดังนี้
➢ ปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมาย เป็ น ผู้ มี อ านาจรั บ รองการใช้ สิ ท ธิ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก และลูกจ้างประจาในสังกัด
➢ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา เป็ น ผู้ มี อ านาจรั บ รองการใช้ สิ ท ธิ ส าหรั บ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(ข้าราชการครู และลูกจ้างประจาประจาสถานศึกษา) ในสังกัด
➢ หัวหน้าหน่วยงานคลัง เป็นผู้มีอานาจรับรองการใช้สิทธิสาหรับข้าราชการบานาญ
➢ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอานาจรับรองการใช้สิทธิของตนเอง
5. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายมีหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วนหรือไม่

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการศึ กษาของบุ ตรพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๔๑๘๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 172 ลงวันที่ 18 มกราคม
2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน
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กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
และพนักงานส่วนตาบล
๒. สิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้แก่ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คนที่ ๑ – ๓
ในครอบครัวของผู้มีสิทธิ อายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามาดาได้ยกให้เป็น
บุตรบุญธรรมของผู้อื่น บุตรแฝดที่ทาให้จานวนบุตรเกินสิทธิ 3 คน ให้นับคนแรกถึงคนสุดท้าย
๓. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการให้เบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บตาม
อัตราจากกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กากับมหาวิทยาลัย อบจ. เทศบาล อบต. กทม.
เมืองพัทยา อปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การรัฐบาล
บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน เบิกจ่าย ดังนี้
- ศึกษาในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจานวน
ที่ได้จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
- ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ สู ง กว่ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า แต่ ไ ม่ สู ง กว่ า อนุ ป ริ ญ ญา
หรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนตามประเภท และอัตรา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง
- ศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน
ปีการศึกษาละ 25,000 บาท
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเอกสารประกอบ
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ก.บ.1)
3. หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา หนังสือรับรอง/ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ ายเงินและใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรว่ามีเอกสารประกอบ
ถูก ต้ อ ง และครบถ้ ว นในสาระส าคั ญ หรื อ ไม่ ตรวจสอบรายละเอี ย ดในใบเสร็ จรับ เงิน ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้
ว่าตรงกัน กับ ชื่อของบุ ตรพนั กงานส่ วนท้ องถิ่น หรือไม่ โดยรายละเอียดที่ ผู้ มีสิท ธิกรอกในใบเบิกเงิน สวัส ดิ การ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรจะต้องถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุมสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2. ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่ ผู้มีสิทธิ หมายความว่า
➢ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับเงิน
ค่าจ้างประจาตามอัตราที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
➢ ผู้ได้รับบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. มีการรับรองของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน กรณีข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีสิทธิรับรองตนเอง ถูกต้องหรือไม่
4. จานวนเงินที่ขอเบิก ไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
30 คู่มือการปฏิบัติงาน
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5. ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ก.บ.1) พร้อมด้วยหลักฐานของสถานศึกษา
ต่อผู้บังคับบัญชาภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค สาหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บ
เงิน ค่าการศึกษาเป็น รายภาคเรียน หรือวันเปิดเรียนภาคต้น ของปีการศึกษา สาหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงิน
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี หากพ้นกาหนดเวลานี้แล้วให้ถือว่าผู้มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรสาหรับภาคการศึกษานั้น หรือปีการศึกษานั้น แล้วแต่กรณี
ทุนการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยรายจ่ า ยเกี่ ย วกั บ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา และการให้
ความช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2561 แจ้ งตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ ว 1154 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
1. การตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้ ดังนี้
➢ รายได้จริงไม่เกิน 50 ล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 3 แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
➢ รายได้ จ ริ งเกิ น 50 ล้ านบาท แต่ ไม่ เกิ น 200 ล้ า นบาท ตั้ งงบประมาณได้ ไม่ เกิ น ร้อ ยละ 2.5
แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
➢ รายได้จริงเกิน 200 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือ
➢ มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ของ อปท. ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
➢ เป็นนักศึกษาและนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
3. ให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
ให้ยื่นคาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคาขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. พิจารณา
และให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ ณ สานักงาน อปท. และที่ทาการหมู่บ้าน ชุมชน
ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
➢ ระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละ 1,000 บาทต่อคน
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 2,000 บาทต่อคน
➢ ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต้ น ไม่ เกิ นภาคการศึ กษาละ 2,000 บาทต่ อคน แต่ ไม่ เกิ นปี การศึ กษาละ
4,000 บาทต่อคน
➢ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน แต่ไม่เกิน
ปีการศึกษาละ 6,000 บาทต่อคน
➢ ให้ ผู้ มี ห น้ าที่ เกี่ ยวกั บ การให้ ความช่ วยเหลื อนั กเรี ยนยื มเงินเพื่ อจ่ ายให้ แก่ นั กเรี ยนที่ มี สิ ทธิ ได้ รั บ
ความช่วยเหลือ และให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม
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การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
➢ ต้องศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
➢ ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
➢ ให้เบิกค่าใช้จ่ายสาหรับทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง ค่าหน่วยกิต
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากาหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ
33,000 บาทต่อคน
➢ ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษายืมเงินเพื่อจ่ายให้แก่นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
และให้นาใบสาคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม รวมทั้งให้ติดตามใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษาจากผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนการศึกษามาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. คาขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
4. รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบข้อ บัญ ญัต ิ/ เทศบัญ ญัต ิ งบประมาณ รายจ่า ยประจ าปี ว่า การตั ้ง งบประมาณ
เป็น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยรายจ่ ายเกี่ ยวกั บ ทุ น การศึ กษาส าหรั บ นั กศึ ก ษา และการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 หรือไม่
2. ตรวจสอบคาขอรับ ทุน การศึกษาหรือการช่ว ยเหลือ รายงานผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือไม่
3. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทุน การศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสว่าผู้ยืม เงิน
เพื่อจ่ายให้แก่นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้นาใบสาคัญรับเงินมาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม และมีใบเสร็จรับเงิน
ของสถาบันการศึกษาประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน หรือไม่ และตรวจสอบอัตราที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บค่าเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบารุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่เกินอัตราที่กาหนด
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาทต่อคน
4. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ช่ว ยเหลือ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็น ผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส ว่าผู้ ยืมเงิน เพื่อจ่ายให้ แก่นั กเรียนที่มีสิ ทธิได้รับความช่วยเหลือ ได้นาใบสาคัญ รับเงินมาเป็น
หลักฐานส่งใช้เงินยืม และนักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินในใบสาคัญรับเงินหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
อัตราที่ระเบียบกาหนด
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การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕5
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของ อปท. และผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
2. ผู้มีอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
➢ ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น
➢ ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น ส าหรั บรองนายกฯ ที่ ปรึ กษานายกฯ เลขานุ การนายกฯ ข้ าราชการและพนั กงาน
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อปท. ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
➢ ประธานสภาท้องถิ่น สาหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นรับรองมีงบประมาณเพียงพอ
➢ กรณี กระทรวงมหาดไทยหรือ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น แจ้งให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น หรือ
ประธานสภาท้องถิ่นเดินทางไปราชการ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ไม่ต้องขออนุมัติแต่ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
3. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
➢ เบี้ยเลี้ยงสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ลงมา ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง ลงมา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ลงมา หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 8
ลงมา หรือเทียบเท่า อัตรา 240 บาท/วัน/คน สาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอานวยการ
ท้องถิ่นระดับสูง ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า อัตรา 270 บาท/วัน/คน
➢ กรณีพักแรม ให้เลือกค่าที่พักแบบเดียวกันทั้งคณะ นับเบี้ยเลี้ยง 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เศษเกิน 12
ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน กรณีไม่มีการพักแรม นับได้เกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน เกิน 6 ชั่วโมงแต่ไม่ถึง 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็นครึ่งวัน
➢ กรณีไม่มีพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะ
อื่ น ได้ แต่ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ค่ าพาหนะรั บ จ้ างข้ ามเขตจั งหวั ด ส าหรั บ เขตติ ด ต่ อ หรื อ ผ่ า น
กรุงเทพมหานคร เบิกได้เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท สาหรับเขตติดต่อจังหวัด เบิกได้เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
➢ การใช้พาหนะส่วนตัว เบิกเป็นค่าชดเชยน้ามันรถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ
2 บาท ใช้เส้นทางของกรมทางหลวง กรณีไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวงให้ใช้เส้นทางของหน่วยงานอื่นที่ตัดผ่าน
➢ การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้โดยสารชั้นประหยัดตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต าแหน่ งประเภททั่ วไประดั บช านาญงานขึ้ นไป ประเภทวิ ชาการระดั บช านาญการขึ้ น ไป
ประเภทอานวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น หรือตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า กรณีมีความ
จาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินสูงกว่าชั้นประหยัด ให้สามารถเดินทางและเบิกค่าโดยสารเครื่องบินได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด
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กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่

33

(๒) ตาแหน่ งต่ ากว่า (1) เฉพาะกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นรีบด่ วน เพื่ อประโยชน์ ต่ อทางราชการ
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
(๓) การเดิ น ทางซึ่ งไม่ เข้ าหลั ก เกณฑ์ ต าม (๑) (๒) จะเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายได้ ไม่ เกิ น ค่ าใช้ จ่ า ย
ในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้
4. การเดินทางไปราชการประจา ได้แก่ การเดินทางไปประจาต่างสานักงานไปรักษาการในตาแหน่ง
หรือรักษาราชการแทน เพื่อดารงตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่
➢ เบิ กให้ ผู้ติดตามได้ 1 คน สาหรับตาแหน่ง ประเภททั่วไประดับช านาญงาน ลงมา ประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ และไม่เกิน 2 คน สาหรับตาแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชานาญ
การขึ้นไปโดยประหยัด บุคคลในครอบครัวนอกจากผู้ติดตามให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง สาหรับผู้ติดตามให้
เบิกได้เท่ากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในตาแหน่งระดับต่าสุด
5. การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม คือ การเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจา
ในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ โดยให้เบิกจากต้นสังกัดเดิม
➢ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่ งถูกเลิกจ้าง เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ให้บุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่ พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ตามอัตราสาหรับตาแหน่ง
ระดับครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
➢ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งถูกสั่งพักราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งถูกสั่งพักการจ้างจะเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับ
ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิม
โดยจะไม่รอผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
6. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
➢ เบี้ยเลี้ยงให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษลงมา ประเภทอานวยการท้องถิ่นระดับกลาง ลงมา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ลงมา
อัตรา 2,100 บาท/วัน/คน ส าหรับผู้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับสูง ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง อัตรา 3,100 บาท/วัน/คน กรณีผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ที่มิได้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกค่าใช้จ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบ
➢ เบี้ยเลี้ยงกรณีมีการพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน
กรณีไม่มีการพักแรม เกิน 12 สองชั่วโมง ถือเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
➢ กรณี ที่ไม่มียานพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ใช้
พาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะ
➢ การเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเครื่องบินที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้น
ไปและต่ากว่า 9 ชั่วโมง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด
➢ ผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเบิกค่ารับรองในการเดินทางไปราชการในลักษณะ
เหมาจ่าย ตามบัญชีหมายเลข ๖
7. “การเบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ” ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งรายการของโรงแรมหรือที่พักแรม
ที่มีข้อความแสดงว่าได้รับชาระเงินค่าเช่าที่พักเรียบร้อยแล้ว
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
2. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
➢ หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม และโครงการฝึกอบรม (กรณีฝึกอบรม)
➢ หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ว่าเป็นการเดินทางไปราชการประเภทใด
และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน หรือไม่
2. ตรวจสอบแหล่งงบประมาณ ว่ามีงบประมาณเพียงพอ และเบิกจ่ายถูกหมวดและประเภท หรือไม่
3. ตรวจสอบหนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ ว่าถูกต้องหรือไม่ และได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ตั้งแต่วันใดถึงวันใด
4. คานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ว่าเป็นจานวนเท่าใดและเบิกเกินอัตราที่ระเบียบกาหนดหรือไม่
5. ตรวจสอบค่ าเช่าที่ พั ก ว่าเป็ นการเบิ กในลั กษณะเหมาจ่ ายหรือลั กษณะจ่ายจริง ในกรณี เบิ ก จ่ ายจริง
ต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักและรายละเอียดการเข้าพัก ว่าถูกต้องหรือไม่ และเป็นไปตามระเบียบกาหนด
6. กรณี เดินทางโดยยานพาหนะอื่นต้องตรวจสอบว่าได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ และมีการชี้แจงเหตุผ ล
ความจ าเป็ น ไว้ ในรายงานการเดิ น ทางหรื อ หลั ก ฐานการขอเบิ ก เงิ น ค่ า พาหนะ หรื อ ไม่ หากไม่ ได้ รั บ อนุ มั ติ
จากผู้มีอานาจให้เรียกเงินคืนส่งคลัง อปท. ให้ครบถ้วน
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. เงินตอบแทน คือเงินที่เบิกจ่ายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่ตั้งสานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบัตินอกที่ตั้งสานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน
๒. มีคาสั่งอนุมัติให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติจากผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. มีงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพียงพอ
๔. การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
- ในวันทาการ ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท
- ในวันหยุดราชการ ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท
- กรณี มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น ภารกิ จหลั ก เป็ น ครั้งคราวหรือ ตามนโยบายของรัฐ บาล
หรือนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้อปท. ปฏิบัติ โดยมีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน มีลักษณะเร่งด่วน
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อปท./สาธารณะ ผู้บริหารอาจสั่งการให้อปท. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน
โดยให้มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ไม่เกินครั้งละ ๗ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท
- การปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้ นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสาหรับวันนั้น
- กรณีได้รับค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันสาหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
5. การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ปฏิบัติดังนี้
- กรณี มี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการร่ วมกั น หลายคน ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานคนใดคนหนึ่ งเป็ น ผู้ รั บ รอง
การปฏิบัติงาน
- ให้ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการต่ อผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภายใน 15 วั น นั บแต่ วั นที่ เสร็ จสิ้ น
การปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. สมุดลงเวลาในการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานที่ตั้งสานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสานักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่ วนใหญ่ต้องปฏิบั ติน อกที่ตั้งสานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
สานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน
๒. มีเอกสารอนุมัติให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติจากผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๓. มีการตั้งงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานเพียงพอ
4. ตรวจสอบการลงเวลาในการปฏิ บั ติ งานตามที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห ารให้ ป ฏิ บั ติ งานนอกเวลา
และตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
5. ตรวจสอบว่ามีการจัดทารายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมี ผู้รับรองการปฏิบัติงานหรือไม่
พร้อมทั้งต้องรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอานาจอนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕57
2. หนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๔๘
เรื่อง การเดินทางไปราชการต่ างประเทศและการศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอให้กาหนด
มาตรการเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4952 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
5. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท 0808.2/ว 2747 ลงวั นที่ 18 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม
6. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทาง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน ที่ 7 มีน าคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิ บัติในการดาเนิน การจัดหาพั ส ดุ ที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
36 คู่มือการปฏิบัติงาน
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กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
คานิยาม
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบั ติการการบรรยายพิเศษการฝึกศึกษา การดูงาน การฝึ กงาน หรือที่เรีย กชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลั กสู ตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาบุ คคลหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรื อประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งได้กาหนดไว้ใน
โครงการหรือหลั กสู ตรให้ มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลั งการฝึ กอบรม และหมายความรวมถึงโครงการหรือ
หลักสูตรที่กาหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดขึ้น
“การฝึกอบรมประเภท ก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นระดับ ๑ ถึงระดับ ๘ หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
“การฝึก อบรมบุค คลภายนอก” หมายความว่า การฝึก อบรมที่ผู้เข้า รับ การฝึก อบรมเกิน กึ่ง หนึ่ง มิใ ช่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
“ช่วงระหว่างการฝึกอบรม” หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน หรือเวลาเริ่มพิธีเปิด
การฝึกอบรม หรือเวลาเริ่มการฝึกอบรม จนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ดังนี้
➢ ค่าใช้จ่ ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
➢ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
ใบละ 300 บาท
➢ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท
➢ ค่ า อาหาร ค่ าอาหารว่ างและเครื่อ งดื่ ม เบิ ก จ่ า ยได้ เท่ าที่ จ่ า ยจริ ง แต่ ไม่ เกิ น อั ต ราตามบั ญ ชี
หมายเลข ๑ท้ายระเบียบ การจัดอาหารให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
➢ ค่าสมนาคุณวิทยากร การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึกอบรม
โดยรวมเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที
ถ้าไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ในอัตราครึ่งชั่วโมง อัตราค่าสมนาคุณ
วิทยากร
(ก) วิ ท ยากรที่ เป็ น บุ คคลของรั ฐ ไม่ ว่ าจะสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นที่ จั ดการฝึ กอบรม
หรือไม่ก็ตามให้ได้รับค่าสมนาคุณสาหรับการฝึกอบรมประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรมประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่ มิใช่บุ คคลตาม (ก) ให้ ได้รับค่าสมนาคุณ สาหรับการฝึ กอบรมประเภท ก ไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมง
ละ ๑,๒๐๐ บาท
➢ ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2 และ 3 ท้ายระเบียบ การจัด
ที่พักให้ แก่ผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม ให้ พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้ นไปโดยให้ พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณี ที่ไม่เหมาะสม
หรือมีเหตุจาเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้
คู่มือการปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตัวอย่างเช่น
➢ โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
➢ ตารางกาหนดการการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
➢ หนังสือขอเข้าดูงาน หนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่จะเข้าศึกษาดูงาน
2. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายตามฎีกาเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้างต้น โดยในฎีกา
ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างครบถ้วน
2. ตรวจสอบตารางกาหนดการการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการอบรมนั้นๆ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในเขตพื้นที่ของตนเอง
3. ตรวจสอบการอนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้มีอานาจอนุมัติ โดยให้ตรวจสอบว่าผู้ที่ได้รับ
การอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในครั้งนั้นหรือไม่
4. กรณี ก ารส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ ต รวจสอบแบบแสดงเจตจ านง
ในการน าความรู้ ที่ ได้ จ ากการฝึ ก อบรมไปใช้ ในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านต่ อ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม
5. ตรวจสอบการจั ด หาวั ส ดุ ในการฝึ ก อบรม การจ้ า งเหมายานพาหนะ ฯลฯ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ าง ฯ สาหรับการจัดอาหาร ค่าที่ พัก ให้ ยกเว้นการปฏิบั ติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ
6. ตรวจสอบการจัดทารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้ บริหารท้องถิ่นภายใน 60 วัน นับแต่วัน
เดินทางกลับจากการฝึกอบรมถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
๑. ค่า รับ รอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อ ง
ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
➢ ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
➢ การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่ารับรอง ให้ตั้งในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และให้เขียนคาชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายโดยแยกค่ารับรองเป็น 2 ลักษณะ
38 คู่มือการปฏิบัติงาน
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➢ เบิ กจ่ ายได้ เท่ าที่ จ่ ายจริ ง แต่ ไม่ เกิ น ตามอั ตราที่ ก าหนด โดยค านึ งถึ งความจ าเป็ นและประหยั ด
และใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจ่าย
๒. ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ
ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสื อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่ าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึง
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
➢ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณ โดยยอดเงินตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง
➢ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง และให้แนบบัญชีลายมือชื่อจานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. รายงานการประชุม
4. บัญชีลงชื่อเข้าร่วมประชุม
5. หนังสือเชิญประชุม
6. สมุดตรวจเยี่ยม/หนังสือแจ้งการเข้าตรวจงานหรือนิเทศงาน
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ว่าการตั้งงบประมาณเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
2. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง ว่าค่ารับรองนั้นสาหรับต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ ไปนิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ โดยตรวจสอบสมุดตรวจเยี่ยม/
หนังสือแจ้งการเข้าตรวจงานหรือนิเทศงาน
3. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ว่าถูกต้องตรงกันกับฎีกาเบิกจ่ายเงิน หรือไม่
4. ตรวจสอบฎี ก าเบิ ก จ่ ายเงิ น ค่ าเลี้ ย งรั บ รอง ว่ า ค่ าเลี้ ย งรั บ รองนั้ น ส าหรั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือไม่ โดยตรวจสอบ
รายงานการประชุม และลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
5. ตรวจสอบรายงานการประชุม ว่าระยะเวลาสิ้นสุดการประชุมความเหมาะสมในการจัดเลี้ยงอาหาร
หรือไม่
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การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
แจ้ งตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5916 ลงวัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2560 เรื่อ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
1. การจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่มีไว้ประจาสานักงานหรือประจาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือที่จาเป็น
ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. ซึ่งให้เป็นของส่วนกลางหมุนเวียนหรือ
ใช้ร่วมกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้เบิกจ่ายได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และประหยัด
2. การจัด หาวัส ดุเครื่อ งแต่งกายที่ อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มอบให้เจ้าหน้าที่ท้อ งถิ่น เพื่อ สวมใส่
ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยจะมอบวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ล ะคนรับผิดชอบดูแล
ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี
ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายให้มีลักษณะ ดังนี้
➢ เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.
 หมวก
 เสื้อ
 กางเกง
 เข็มขัด
 รองเท้า
 บัตรประจาตัว อปพร.
 วุฒิบัตร อปพร.
 เข็มเครื่องหมาย อปพร.
➢ เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
➢ วัสดุอื่นที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 ถุงมือยางหรือหนัง
 ผ้าปิดปาก – ปิดจมูก
 รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต)
 เสื้อกันฝน
ฯลฯ
➢ วัสดุเครื่องแต่งกายอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกาหนด
3. เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิ กจ่ายได้ : เครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม
ชุดฟาติก และชุดประจาท้องถิ่น
4. กรณีมีความจาเป็นต้องจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ให้ขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกรณี ๆ ไป
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. คาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
3. ทะเบียนควบคุมการรับ – จ่ายพัสดุ
4. ใบเบิกพัสดุ
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบฎีกาเบิ กจ่ายเงิน ว่าเบิกจ่ายค่าวัส ดุ เครื่องแต่งกายสอดคล้ องกับ ลักษณะของงานที่ต้องใช้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หรือไม่
โดยตรวจสอบกับคาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
2. ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ว่าการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่
3. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ว่ารายละเอียดและจานวนเงินถูกต้องตรงกันกับฎีกาเบิกจ่าย
และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
4. ตรวจสอบทะเบียนควบคุมการรับ – จ่ายพัสดุ ว่ามีการลงบัญชีการรับ – จ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน หรือไม่
5. ตรวจสอบว่ามีการจัดทาใบเบิ กวัสดุเครื่องแต่งกายหรือไม่ และรายละเอียดในใบเบิกถูกต้องตรงกันกับ
ทะเบียนควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุ หรือไม่
6. ตรวจสอบจานวนครั้งในการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยเบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
เรื่อง ตอบข้อหารือการดาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
3. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0 89 1 .3 /ว 2 8 26 ลงวั น ที่ 1 7 กั น ยายน 2 5 5 3
เรื่อง การดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ตั้งงบประมาณโครงการการแพทย์ฉุกเฉินในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. การจั ด หารถปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจซื้ อ รถยนต์ ห รื อ เช่ ารถยนต์
หรือดัดแปลงพัสดุประเภทครุภัณฑ์หรือใช้รถอาสาสมัครก็ได้
3. ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ ผ่ า นการอบรมตามหลั ก สู ต รและสอบผ่ า นได้ รั บ
ประกาศนียบัตร ตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศกาหนด
4. การเบิ ก จ่ า ยค่ าน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งและหล่ อ ลื่ น ค่ า ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ฯ
5. การรับ เงิน ค่าชดเชยปฏิบั ติการฉุกเฉิน ที่ได้รับจากสถาบั นการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ถือเป็ นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คู่มือการปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่
4. สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
5. หลักฐานการส่งมอบงานและการตรวจรับงาน
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการตั้งงบประมาณ
➢ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าแผนงาน/โครงการการแพทย์ ฉุก เฉิ น ในแผนพั ฒ นา ไปตั้ งจ่า ย
ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢ กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ให้พิจารณาโอนงบประมาณ
ที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจาเป็นต้องจ่าย ไปตั้งจ่ายเพื่อการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ตรวจสอบการจัดหารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
➢ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อรถยนต์หรือเช่ารถยนต์ ให้ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนิ น การตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือไม่
➢ กรณี เป็ นรถอาสาสมัคร ให้ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีการจ้างเหมาบริการหรือ
เช่ารถยนต์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่
3. ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทน
➢ ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ได้สาเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบ
ผ่านได้รับประกาศนียบัตร ตามที่กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศกาหนด
หรือไม่
➢ ตรวจสอบว่าบุ คลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นงานประจา
หรืองานหลัก และคาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาถูกต้องตามระเบียบ
➢ บุคคลภายนอกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคาสั่งให้มาช่วยเหลือปฏิบัติราชการงานการแพทย์
ฉุกเฉินให้ตรวจสอบว่า การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ สาหรับการตั้ง
งบประมาณ ให้ตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไว้ในโครงการ
➢ ผู้ปฏิบั ติ งานการแพทย์ ฉุกเฉิน ที่ไม่ใช่บุ คลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บุคลากรภายนอก)
ได้ แก่ อาสาสมั ครป้ องกั น ภั ยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ที่ เป็ น อาสากู้ ชี พ กู้ ภั ย อาสาสมั ค รกู้ ชี พ หรือ บุ ค คลทั่ ว ไป
ต้องสาเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร ตามที่กรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประกาศกาหนด
➢ ตรวจสอบสั ญญาจ้ างผู้ ปฏิ บั ติ งานการแพทย์ ฉุ กเฉิ น ที่ ไม่ ใช่ บุ คลากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
การส่ ง มอบงานและการตรวจรั บ งานให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าบารุงรักษา
➢ ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และหนั งสื อ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่ สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ
5. การรับเงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน
➢ ตรวจสอบการรับเงินค่าชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่ได้รับจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าได้มี
การรับและบันทึกบัญชีเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ดหรือไม่
➢ ตรวจสอบการนาส่งเป็นเงินรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชาระ
เงินหรื อผู้ โอนเงินไว้เป็ นหลั กฐานทุ กครั้ง ตามข้อ 7 และข้อ 9 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕37 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔2 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๕. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 3616 ลงวั นที่ 24 มิ ถุ นายน 2559 เรื่ อง ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
๖. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 4427 ลงวัน ที่ 7 สิ งหาคม 2561 เรื่อง ซั กซ้ อ ม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน มีดังนี้
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
➢ ส่วนราชการ
➢ รัฐวิสาหกิจ
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➢ องค์กรประชาชน
❖ จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ
❖ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
➢ องค์กรการกุศล
❖ จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ
❖ วัตถุประสงค์หลักมิใช่การมุ่งแสวงหากาไร
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต้องมีระเบียบ ข้อบังคับการนาเงินไปใช้จ่าย
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน
5. รายงานผลการดาเนินงาน และเอกสารประกอบ
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการตั้ งงบประมาณหมวดเงิน อุ ดหนุ น ได้ ไม่ เกิ นอั ตราส่ วนของรายได้ จริ งในปี งบประมาณ
ที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 10 เทศบาลนคร ไม่เกิน
ร้อยละ 2 เทศบาลเมือง/เทศบาลตาบล ไม่เกินร้อยละ 3 และองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่เกินร้อยละ 5
2. ตรวจสอบการเบิ กจ่ ายเงินอุ ดหนุ น โครงการที่ ขอรับเงินอุ ดหนุ น อยู่ ในอานาจหน้ าที่ ขององค์ ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนและประชาชนได้รับประโยชน์หรือไม่
3. ตรวจสอบว่าองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ได้ มี ก ารกาหนดโครงการที่ เป็ น การซ้าซ้ อ นกับ โครงการ
ที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือไม่
4. ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หรือไม่
5. กรณี อุ ดหนุ น ส่ ว นราชการ ตรวจสอบโครงการที่ ขอรับ เงิน อุด หนุน ว่า ในโครงการแสดงให้ เห็ น ถึ ง
กิจกรรม และมีการแบ่งส่วนงบประมาณของตนเอง และส่วนที่จะขอรับการอุดหนุนหรือไม่
6. ตรวจสอบการจัดทาบันทึกข้อตกลงว่า เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดหรือไม่
7. ตรวจสอบว่าหน่ ว ยงานที่ ขอรั บ การสนั บสนุน ได้ออกใบเสร็จรับ เงินหรือใบส าคัญ รับ เงินให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
8. ตรวจสอบรายงานผลการดาเนินงานที่หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบภายใน 30 วั นนั บแต่ โครงการแล้ วเสร็ จ และมี ส าเนาใบเสร็ จรับเงิน หรือเอกสารหลั กฐานถู กต้ องครบถ้ วน
กรณีมีเงินคงเหลือ ได้มีการส่งคืนครบถ้วนตามระเบียบหรือไม่
9. ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเงินเท่าจานวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืน
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การเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ แ ก่ อ าสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3. ระเบี ย บคณะกรรมการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ งชาติ ว่าด้ว ยค่ าใช้ จ่ายของอาสาสมั ค ร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4. หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕60 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ อาสาสมัครป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรือนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2560
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
- กรณี อปท. มีคาสั่งใช้ อปพร. ให้ดาเนินการตามภารกิจอานาจหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัคร มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าป่วยการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
1. อาสาสมัครของ อปท. แห่งพื้นที่ที่ได้รับคาสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
2. อาสาสมัครของ อปท. แห่งพื้นที่อื่นที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามคาร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
สาหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2560 โดยได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวันในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิน 4 ช.ม. ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จานวน
100 บาท กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ช.ม. แต่ไม่เกิน 8 ช.ม. ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จานวน 200 บาท และเกิน 8 ช.ม.
ขึ้นไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จานวน 300 บาท
- การตั้งงบประมาณ ให้ตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. โดยคานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังของ อปท.
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. คาสั่งใช้ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่
วิธีการตรวจสอบ
1. กรณี การสั่ งใช้ อปพร. ตรวจสอบการเบิ ก เบิ ก ค่ าใช้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ป่ ว ยการ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
2 ตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการ ปฏิบัติห น้าที่ตรงตามที่กาหนดไว้ตามคาสั่ง และมีการลงเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีคาสั่งใช้ อปพร. และเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนหรือไม่
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ. 2552
3. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
4. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกาหนด
ไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
2. “การจั ด การแข่ งขั น กี ฬ า” หมายความว่ า การจั ด การแข่ งขั น กี ฬ าของ อปท. ตามอ านาจหน้ า ที่
ตามกฎหมายโดยกาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเองหรือจัดร่วมกับ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น และให้ ร วมถึ ง การแข่ ง ขั น กี ฬ าตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย
3. “การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการส่งนักกีฬา
ของตนเข้าแข่งขันกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจัดร่วมกันหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นและให้รวมถึงการแข่งขันกีฬาตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย
4. “ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาที่จาเป็นที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะของงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ อบจ. ไม่เกินร้อยละสิบ ทต.และ อบต.ไม่เกิน
ร้อยละห้า กรณีมีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าเกิ น อั ต ราดั ง กล่ า วให้ ข ออนุ มั ติ จ ากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น รายกรณี
ก่อนการดาเนินการตั้งงบประมาณ และให้ระบุเหตุผลความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. โครงการจัดงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
46 คู่มือการปฏิบัติงาน
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วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบโครงการจัดงาน โดยต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
- โครงการจัดงาน ต้องตั้งอยู่ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โครงการจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน หากการ
จัดงานจาเป็นต้องมีพิธีทางศาสนา ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท เว้นแต่ในกรณี
จาเป็น ต้องมีการทาพิธีทางศาสนาตั้งแต่ 2 ศาสนาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- หากการจัดงานมีการเบิ กค่ารับรอง ให้ เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ
50 บาทต่อวัน และค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
- หากการจัดงานมีการประกวดหรือแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินสาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน สาหรับบุคคลอื่นไม่เกิน 800 บาทต่อวัน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวั ล ให้ เ บิ ก จ่ า ย ได้ ชิ้ น ละไม่ เ กิ น ๓,๐๐๐ บาท เงิ น หรื อ ของรางวั ล ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๓๐
ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
- ค่ามหรสพการแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐
ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด
- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างครบถ้วน
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ พ.ศ. 2552
3. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒
4. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
๑. กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
- ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
- ค่าอุปกรณ์กีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้ าที่ป ระจาสนาม ให้ เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน เฉพาะวัน
ที่มีการแข่งขันกีฬา
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- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
1) เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ ได้รั บ แต่งตั้งเป็นกรรมการตัด สิ นและไม่มี ห น้ าที่ความรับผิ ด ชอบในการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา คนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน
2) บุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละ
ไม่เกิน 800 บาทต่อวัน
- ค่ าจั ด ท าป้ า ยชื่ อ หรื อ ที ม ผู้ เข้ าร่ ว มแข่ งขั น และหรือ ค่ าจั ด ท าเกี ย รติ บั ต รหรือ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
- ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ชิ้นละไม่เกิน 3,0๐๐ บาท
- เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจากค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30
ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
2. กรณี การจัดการแข่งขัน กีฬาสาหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด อปท. กีฬาสาหรับ
เยาวชน หรือกีฬาประชาชน ในเขต อปท.ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของนักกีฬาได้ดังนี้
- ค่าชุดกีฬา ในอัตราชุดละไม่เกิน 200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราคนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน
3. ค่ าใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ สถานที่ ให้ เบิ ก จ่ า ยได้ เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ดั ง นี้ ก) ค่ าสถานที่ จั ด งาน ข) ค่ าเช่ า หรื อ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ง) ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด จ) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ ง จัดสถานที่ ฉ) ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ช) ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬาให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้
ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่กาหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
2. ค่าตอบแทนสาหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ อปท.แต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้า ที่ในการควบคุมหรือ
ผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่จาเป็น ในอัตราคนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน
3. ค่าใช้ จ่ ายในการฝึ กซ้ อ มกี ฬ า จะเบิ ก จ่ ายได้ เฉพาะกรณี ที่ มี ระยะเวลาฝึ ก ซ้อ มไม่น้ อ ยกว่า 4 ช .ม.
ต่อ วัน และให้ เบิ ก จ่ ายได้ไม่ เกิ น 7 วัน รายการค่ าอาหารและเครื่อ งดื่ มส าหรับ นั ก กีฬ าในอั ตราคนละไม่ เกิ น
100 บาทต่อวัน และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 คน ในอัตราคนละ
ไม่เกิน 400 บาทต่อวัน
4. กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้กระทาได้ไม่เกิน 30 วัน
ในกรณี นี้ ให้ เบิ กค่าใช้จ่ายสาหรับ ผู้ควบคุมหรือผู้ ฝึกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่กาหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 3
5. ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารกี ฬ า ค่ า ชุ ม วอร์ ม ค่ า ชุ ด กี ฬ า พร้ อ มรองเท้ า ถุ งเท้ า ของผู้ ค วบคุ ม หรื อ ผู้ ฝึ ก สอน
และนักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาและประมาณการค่าใช้จ่าย
3. รายชื่อนักกีฬา
4. กาหนดการแข่งขันกีฬา
วิธีการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบเบิ กจ่ ายเงินในการแข่ งขันกี ฬาให้ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการเบิ กจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
๒. การดาเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาจะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาด้วย
๓. ตรวจสอบการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ในการแข่ งขั น กี ฬ า เสื้ อ กี ฬ า ฯลฯ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่
4. ตรวจสอบว่ามีการจัดทาบัญชีควบคุมรายรับ – จ่ายวัสดุ
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ เช่น เสื้อนักกีฬา มีหลักฐานให้ผู้รับลงลายมือชื่อรับไว้ในทะเบียน เพื่อเป็น
หลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินหรือไม่

การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อปท.
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีภาชนะที่ใช้สาหรับเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิงและจัดซื้อจากสถานีบริการที่ให้เครดิตแก่
หน่วยงานของรัฐ)
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงก าหนดพั สดุ ที่ รั ฐต้ องการส่ งเสริ มหรื อสนั บสนุ น และก าหนดวิ ธี การจั ดซื้ อจั ดจ้ างพั ส ดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
4. กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550
6. หนั ง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
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กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้
- ใช้ ส าหรั บ การจั ด ซื้ อ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งของหน่ ว ยงานของรัฐ เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จ ของ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมรถราชการและยานพาหนะอย่างอื่น รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล
ครุภัณฑ์หรือ สิ่งอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐ มีไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจซึ่งจาเป็นต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิง
- น้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
- รถของหน่ วยงานของรัฐ หมายถึง รถทุกประเภทของหน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมีไว้เพื่อใช้
ประจาสานักงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
- สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง หมายถึ ง สถานี บ ริ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารค้ า น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง
พ.ศ. 2543
- ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง หมายถึง ผู้ดาเนินการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
2. การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จานวนไม่ถึง 10,000 ลิตร
กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีภาชนะที่ใช้สาหรับเก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
ให้ห น่ วยงานของรัฐจัดซื้อน้ ามัน เชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงใดก็ได้
โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การจัดทารายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าว
เป็นรายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อมีวงเงินสะสมครบ
หรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้จัดทารายงานขอซื้อฉบับใหม่
(2) การดาเนินการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงาน
ของรัฐ
- การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ามันที่สถานีบริการ
น้ามันเชื้อเพลิ งเป็ นผู้ จั ดหาให้ กรณี ที่ ยั งไม่ทราบข้ อมู ลเกี่ ยวกับประเภทปริมาณ และราคาน้ ามัน ที่สั่ งซื้อ อาจเว้น
รายละเอียดดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งให้แก่ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
- ให้ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเขียนข้อความในใบบันทึกรายการขาย (sales slip) ที่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ออกให้ ว่า “ได้ รั บมอบน้ ามันเชื้ อเพลิ งตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ ว” หรือข้ อความในท านองเดี ยวกั น
พร้อมทั้งลงชื่อกากับและให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานไว้รวมกับใบสั่งจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
(3) การจัดทาทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ตามแบบที่กาหนดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อ
น้ามันเชื้อเพลิง และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบทุก 3 เดือน
(4) การจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ใช้บัตรเติมน้ามันรถราชการ
หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกดาเนินการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตร
เติ ม น้ ามั น รถราชการ (Fleet Card) ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ มี ระบบการบริห ารจั ด การเกี่ย วกั บ การเติ ม น้ ามั น
รถราชการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบ
50 คู่มือการปฏิบัติงาน
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เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง และเอกสารประกอบ
2. ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบรายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ ง ในวงเงินตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงกาหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ามันที่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงเป็นผู้จัดหาให้ และส่งมอบ
ใบสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งให้แก่ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ผู้จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงเขียนข้อความในใบบันทึก
รายการขาย (sales slip) ที่สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงออกให้ว่า “ได้รับมอบน้ามันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” หรือข้อความในทานองเดียวกัน พร้อมทั้งลงชื่อกากับ
3. เจ้าหน้ าที่ได้บั นทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ น้ามันเชื้อเพลิงตามแบบที่กาหนด โดยถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และได้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ทุก 3 เดือน
4. สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ ออกใบสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียด
ครบถ้วนตามที่กาหนด

การเบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. หนั งสื อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๘๖ ลงวัน ที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
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จากระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ในกรณี ดังนี้
➢ จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
➢ จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
➢ จ่ า ยสมทบให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู้ ป่ ว ยเอดส์ ต ามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ไดรั บ การสงเคราะห์
งบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
➢ มีสัญชาติไทย
➢ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
➢ กรณี ผู้ สู งอายุ ต้องมี อายุ 60 ปี บริบู รณ์ ขึ้นไป และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุแล้ ว กรณี เป็ น
ผู้พิการมีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมาย กรณีเป็นผู้ป่วยเอดส์ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์ที่ทาการวินิจฉัยแล้ ว
ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์
➢ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
3. ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยื่น
หลักฐานให้ครบถ้วน อาจมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทนก็ได้
4. ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายฯ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยื่นหลักฐานให้ครบถ้วน อาจมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทน
ก็ได้ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
5. ภายในเดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ปี ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การตรวจสอบสถานะ
ของผู้รับเบี้ ยยั งชี พแสดงการดารงชีวิตอยู่ โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้ มีการรับรองของนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้
6. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ จะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ อาจมอบอานาจให้ผู้อื่นรับเบี้ยยังชีพ
แทนผู้มีสิทธิได้ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอานาจจริง
7. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
8. การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพ มีดังนี้
➢ ตาย
➢ ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2
➢ แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพ
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. เอกสารหลักฐานการรับเงินของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ
3. หลักฐานการมอบอานาจ
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานในการรับ – จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
5. เอกสารการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
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วิธีการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบว่ า ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ มี ก ารลงทะเบี ย นและยื่ น ค าขอรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ด้ ว ยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. ตรวจสอบว่าภายในเดือนตุลาคมของทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นดาเนินการตรวจสอบสถานะของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพแสดงการดารงชีวิตอยู่หรือไม่ และกรณีที่ผู้มีสิทธิบางรายได้รับสิทธิจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ได้รับ
เงินบานาญ ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้อีกหรือไม่
๓. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีการตั้งคณะทางานในการดาเนินงานรับ – จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
รวมถึงการตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตอยู่ คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพหรือไม่
๔. ตรวจสอบการจ่ ายเบี้ยยังชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
หรือไม่
๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงินเบี้ยยังชีพ มีการลงลายมือชื่อผู้รับเงินหรือไม่ และหากเป็นกรณีที่มี
การมอบอานาจให้ผู้อื่นมารับเงินแทนผู้มีสิทธิ ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
หรือไม่

การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 35 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง ปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. 2556

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
การช่วยเหลือประชาชน หมายถึง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการดารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห ลักการช่วยเหลือ
ประชาชนดังต่อไปนี้
1. การช่วยเหลือ ประชาชน จะต้องดาเนินการในขอบเขตอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย โดยคานึงถึงสถานะทางการคลัง
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2. กรณี เกิ ด สาธารณภั ย ในพื้ น ที่ ไม่ ว่าจะมี การประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลัน
ทันทีภายใต้ของอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา
3. กรณี มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนเพื่ อ เยี ย วยาหรื อฟื้ น ฟู ห ลั งเกิ ด สาธารณภั ย
ให้ดาเนินการดังนี้
➢ กรณี มี ก ารประกาศเขตการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น ในพื้ นที่ เกิ ดภั ย
ให้รายงานอาเภอ หรือจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณานาเงินทดรองราชการเพื่อการช่วยผู้ประสบภัย
พิบัติ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
➢ กรณีมิได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่เกิดภัย
ในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ไม่เกินหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ
4. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่นารายชื่อประชาชน
ที่ได้รับความเดือนร้อนที่สารวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ต่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และสถานที่ กลางมาใช้ ในการพิ จารณาให้ ความช่ วยเหลื อ และปิ ดประกาศรายชื่ อ
ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ สานั กงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ทาการหมู่บ้าน
ชุมชน ให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
5. เมื่ อ สิ้ น สุ ด การด าเนิ น การตามโครงการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการด าเนิ น การให้ ป ระชาชนทราบ เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า วั น โดยให้ ติ ด ประกาศ
ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง และที่ทาการหมู่บ้านและชุมชน
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. เอกสารการสารวจและการลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือจากประชาชน
3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการช่วยเหลือประชาชน
การช่วยเหลือประชาชน แบ่งออกเป็น 4 กรณี ดังนี้
❖ กรณี ที่ 1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้ านสาธารณภัย เป็นการช่วยเหลือที่จาเป็นที่ต้องแก้ไข
โดยฉับพลั นในการด ารงชีพและความเป็ นอยู่ ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้ คื นสู่ ส ภาพเดิม อันเป็น การ
บรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
❖ กรณีที่ 2 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณี
การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนที่จะประสงค์ขอรับความ
ช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบี ยนต่ อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ในกรณี เกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่าย
ภั ยพิ บั ติ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการฯ พิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ตามความจาเป็น เหมาะสม แต่ไม่เกินอัตราตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
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❖ กรณีที่ 3 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ
ในเรื่อง
➢ จัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
➢ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปรับปรุงแหล่งน้า
➢ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร
➢ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยอนุโลม
❖ กรณีที่ 4 การป้องกันและความคุมโรคติดต่อ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการหรือสนับสนุน
ให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
ดังนี้
➢ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปากหรือ
ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน
➢ เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยคานึง ถึงความจาเป็น
เหมาะสม และประหยัด
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่ารายจ่ายที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
2. ตรวจสอบว่ า กรณี ที่ ต้ อ งจั ด ท าในลั ก ษณะของโครงการ โครงการดั ง กล่ าวมี ป รากฏในแผนพั ฒ นา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายถูกต้องตามหมวดและประเภทรายจ่ายหรือไม่
➢ ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการช่วยเหลือประชาชนตามโครงการและควบคุมการปฏิ บัติ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่
➢ ปิดประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่กลาง และที่ทาการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหรือไม่
3. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังหรือไม่
4. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยกาหนดหรือตามหลั กเกณฑ์ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือไม่
5. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
6. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่
7. ตรวจสอบว่าเมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการ
ให้ประชาชนทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหรือไม่
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การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
๓. หนังสือสานักงาน กจ.,กท.,และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕
58 เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2558
จากกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการข้างต้น สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. คุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กร มีดังนี้
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน
อื่นที่กาหนดไว้ไม่สูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมิน
➢ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งได้ รั บ ผลคะแนนการประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการ
(Core Team) ในปีงบประมาณที่ผ่านมาของปีที่ขอรับการประเมินทุกด้าน ด้านละไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
➢ ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมิน
➢ ดาเนินการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ปิดบัญชีรายรับ – รายจ่าย และรายงานผลให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ทราบตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
➢ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรืองบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
➢ มีระยะเวลาการปฏิบั ติงาน ณ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่ ขอรับการประเมินแห่ งนั้ นไม่น้ อยกว่า
8 เดือน
➢ ต้ องเป็ น ผู้ ที่ มี คะแนนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานทั้ งปี 2 ครั้ ง ได้ แก่ ครั้ งที่ 1 ( 1 ตุ ล าคม
ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป) และครั้งที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน) ในปีงบประมาณที่ขอรับ
การประเมิ น และต้องได้ รั บการเลื่ อนขั้ นเงินเดื อนหรื อค่ าจ้างทั้ งปี ไม่น้ อยกว่า 1 ขั้ น ส าหรับพนั กงานจ้ างต้ องเป็ น
ผู้มีคะแนนผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
➢ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยื่ น เสนอขอรับการประเมินฯ เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี
➢ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เสนอโครงการ/กิ จกรรม ที่ ส อดคล้ องกั บนโยบายหรื อยุ ท ธศาสตร์
ของจังหวัด จานวน 1 โครงการ ตามมิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 และโครงการ/กิจกรรม
ดีเด่นหรือมีความสาคัญ จานวน 1 โครงการ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4
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➢ การประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการปฏิ บั ติ ราชการ มี คะแนนทั้ งหมด 100 คะแนน
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด จานวน
90 คะแนน ส่วนที่ 2 การประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ (Core Team) ของทุกด้านรวมกัน 10 คะแนน
➢ รายงานการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ ท าการส ารวจ โดยสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการกาหนด
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแบบแสดงค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ในปีที่ขอรับการประเมินเสนอคณะกรรมการ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
➢ ตรวจสอบผลคะแนนประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลการปฏิ บั ติ ราชการ ที่ ได้รับ ความ
เห็นชอบจาก ก. จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับคะแนน 75 คะแนนขึ้นไป
➢ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
พิจารณาจัดสรรเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
➢ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แบ่งเกณฑ์ตามช่วงคะแนน ดังนี้
- ตั้งแต่ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน = ไม่เกิน 0.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน = ไม่เกิน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่ าจ้างหรือ
ค่าตอบแทน
- ตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป = ไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่ าจ้างหรือค่าตอบแทน
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับผลคะแนนตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป และประสงค์จะจ่ายเงินรางวัลประจาปี
ในอัตราไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน จะต้องเสนอคณะกรรมการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน
➢ ให้ น าฐานอัตราเงิน เดือนหรือค่ าจ้างหรือค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณ
ที่ขอรับการประเมินมาเป็นฐานในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ต้องไม่จ่ายจากเงินรายได้
ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้อื่นใด และไม่ให้จ่ายจากเงินสะสม

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. ผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
4. งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
5. รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าการเบิ ก จ่ ายเงิน ประโยชน์ ตอบแทนอื่น เป็ น กรณี พิ เศษ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีคุณสมบัติ และได้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินข้างต้นหรือไม่
๒. ตรวจสอบการจั ด ท างบการเงิน ประจ าปี ปิ ด บั ญ ชี รายรั บ – รายจ่ าย และการรายงานผลให้ กั บ
หน่วยงานต่างๆ ทราบ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกาหนด
๓. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวงเงินคงเหลือจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทน
อื่นเกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอรับการประเมินหรือไม่
๔. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ท าการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ ท าการส ารวจโดย
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการกาหนดหรือไม่
๕. ตรวจสอบการจ่ ายเงิน ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิ เศษว่ามี การจ่ายจากเงิน รายได้ที่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้อื่นใด หรือจ่ายจากเงินสะสมหรือไม่
๖. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษหรือไม่
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เงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสม
แผนผังการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เงินสะสม

หัก ยอดเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายแล้ว
แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น

กัน สารองค่าใช้จ่าย
- ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- การบริหารงานและสาธารณภัย ร้อยละ 10
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น

ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้
ก่อหนี้ผูกพัน
ไม่เกินหนึ่งปี
งบประมาณถัดไป

สภาอนุมัติ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
รายงานการจัดทาเช็ค

- อยู่ ในอ านาจหน้ า ที่ ด้ า น
การบริการชุมชนและสังคม,
เป็ นการเพิ่ มพู นรายได้ ของ
อปท., บาบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน
- ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ของ อปท. และให้คานึงถึง
ฐานะการคลัง และเสถียรภาพ
ในระยะยาว
- ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการ อปท.

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
๒. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. สมุดบัญชีแยกประเภท
๔. งบทดลองประจาเดือน
5. ฎีกาเบิกจ่ายและเอกสารประกอบฎีกา
6. รายงานการประชุมสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว
ให้ กันยอดเงินสะสมประจาปี ไว้ร้อยละสิบ ห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสารองเงินสะสมโดยที่ทุนสารองเงินสะสมนี้
ให้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้าของทุกปีหรือไม่
2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิ นสะสม โดยตรวจสอบจากบัญชีแยกประเภทและจากงบทดลองประจาเดือน
ว่ามีการใช้จ่ายเงินสะสมโดยที่ยังไม่ทราบว่ายอดเงินสะสมที่เหลืออยู่ถูกต้องหรือไม่ หรือไม่ทราบว่ามียอดเงินสะสม
คงเหลื อเท่าใด เนื่ องจากไม่มีการปิ ดบั ญชีเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ หรือจัดทาบัญชีไม่เป็นปัจจุ บัน ดังนั้น ก่อนการใช้จ่าย
เงินสะสมต้องตรวจสอบยอดเงินสะสมคงเหลือให้ถูกต้องก่อนการอนุมัติ
3. ตรวจสอบการใช้จ่ายจากเงินสะสม เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้หรือไม่
➢ กรณีสภาท้องถิ่นอนุมัติ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็น และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูน
รายได้ หรือเพื่อบาบัดความเดือนร้อนของประชาชน
(2) ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกาหนด
(3) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
(4) ได้ กั นเงินสะสมส ารองจ่ ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายด้ านบุ คลากรไม่ น้ อยกว่ าสามเดื อนและกั นไว้ อี กร้อยละสิ บ
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(5) เมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อหนี้ ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป
➢
กรณีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้ใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
(2) สิทธิประโยชน์ของพนักงาน ลูกจ้างและผู้บริหาร ฯลฯ
(3) กรณี ฉุ กเฉิ นที่ มี สาธารณภั ยเกิ ดขึ้ น ให้ ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นอนุ มั ติ ให้ จ่ ายขาดเงินสะสมได้ ตามความจ าเป็ น
ในขณะนั้น โดยให้คานึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. ตรวจสอบการจ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม จะกระทาได้กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบ
ห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณี ที่ปี ใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้ า
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น หากมีความจาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนายอดเงินทุนสารองเงิน
สะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 3
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แผนผังการใช้จ่ายเงินทุนสารองเงินสะสม

เงินทุนสารองเงินสะสม

กรณียอดเงินทุนสารองเงินสะสมส่วนที่เกิน
ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีนั้น

กรณียอดเงินทุนสารองเงินสะสมส่วนที่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีนั้น จะใช้จ่ายได้ต่อเมื่อ
(ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 15
ของเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม
ของปีงบประมาณนั้น

สภาท้องถิ่นอนุมัติ
สภาท้องถิ่นเห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
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การนาเงินสะสมทดรองจ่ายและการยืมเงินสะสม

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒. สมุดบัญชีแยกประเภท
๓. งบทดลองประจาเดือน
4. ฎีกาเบิกจ่ายและเอกสารประกอบฎีกา
5. รายงานการประชุมสภา
วิธีการตรวจสอบ
ตรวจสอบการนาเงินสะสมทดรองจ่ายและการยืมเงินสะสมว่าได้กระทาในกรณีดังต่อไปนี้ หรือไม่
➢ มี งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี อนุ ญ าตให้ จ่ ายได้ แล้ ว แต่ ระยะ 3 เดื อนแรกมี รายได้ ไม่ เพี ยงพอ
ให้นาเงินสะสมทดรองจ่ายไปก่อนได้
➢ ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์แต่ยังไม่ได้รับเงินให้ยืมเงินสะสมทดรองจ่าย
ได้ และบันทึกบัญชีส่งใช้เงินยืม ยกเว้นงบลงทุน
➢ กิจการพาณิชย์ อาจขอยืมเงินสะสมทดรองจ่ายได้โดยความเห็ นชอบของสภาท้องถิ่น และส่งใช้เงินยืม
สะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
➢ ผู้ รั บ บ านาญย้ ายภู มิ ล าเนาและประสงค์ จ ะโอนการรั บ เงิ น บ านาญไปที่ ใหม่ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใหม่ อาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายได้โดยอานาจผู้บริหารท้องถิ่น และบันทึกบัญชีส่งใช้เงินยืม
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การจัดทาบัญชีและงบการเงิน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ตรวจสอบการจัดทาสมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ
2) ตรวจสอบการจัดทารายงานการเงินประจาเดือน และ
3) ตรวจสอบการจัดทารายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ดังนี้
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. สมุดเงินสดรับ-จ่าย
2. ทะเบียนเงินรายรับ
3. สมุดบัญชีแยกประเภท
4. รายงานการเงินประจาเดือน
5. รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
6. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
7. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการรั บ เงิน การเบิ ก จ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ รัก ษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2573 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2540 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเมื่อกรณีเงินขาดบัญชีหรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 685 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การกาหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1723 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 659 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558
เรื่อง การกาหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการตรวจสอบ
การตรวจสอบบั ญ ชี แ ละงบการเงิน เป็ น การตรวจสอบที่ ต่ อ เนื่ อ งจากการตรวจสอบด้ านการรับ เงิน
การนาส่ งเงิน และการจ่ ายเงิน ดังนั้ น ในการตรวจสอบการบันทึ กบัญ ชี และการจัดทางบการเงิน จึงเป็ นการ
ตรวจสอบหลังจากตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน และการจ่ายเงิน โดยนาใบนาส่งเงิน ใบสาคัญสรุปใบนาส่งเงิน
และรายงานการจัดทาเช็คมาเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนตรวจสอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบการจัดทาสมุดบัญ ชีเงินสดรับ เงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ และสรรพบัญชีต่าง ๆ จัดทา
เป็นปัจจุบันหรือไม่
2. ตรวจสอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี โดยให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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2.1 ตรวจสอบสมุดเงินสดรับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เงินรำยได้ต่ำงๆ

ใบเสร็จรับเงิน

ทะเบียนเงินรำยรับ

สมุดเงินสดรับ

บัญชีแยกประเภท

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3

ใบนำส่งเงิน

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1

2.2 ตรวจสอบสมุดเงินสดจ่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ

บัญชีแยกประเภท

ดำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทะเบียนรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ

สมุดเงินสดจ่ำย

รำยงำนกำรจัดทำเช็ค

ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน 2
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3. ตรวจสอบการจั ด ท างบการเงิ น ณ วั น สิ้ น เดื อ น โดยทุ ก สิ้ น เดื อ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จะต้องจัดทางบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบอื่นๆ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนาเสนอให้ผู้บริหารทราบ
4. ตรวจสอบการส่งสาเนางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ให้กับผู้ กากับดูแล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ส่งนายอาเภอ
5. ตรวจสอบการจัดทารายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ดังนี้
➢ รายงาน รับ – จ่ายเงิน
➢ งบทดลอง
➢ รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
➢ กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
➢ กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
➢ กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม)
➢ กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
➢ กระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
➢ กระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
กระบวนการจัดทางบการเงินประจาเดือน

(1) ใบผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน 1

(2) ใบผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน 2

(4) รายงานรับ–จ่าย
เงินสด

บัญชีแยกประเภท

งบทดลอง

เสนอผู้บริหำรทรำบและส่งสำเนำให้ผู้กำกับดูแล
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(3) ใบผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน 3

6. ตรวจสอบการจั ด ท างบการเงิ น ณ วั น สิ้ น ปี ทุ ก สิ้ น ปี ง บประมาณองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้องทาการปิดบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงาน และสรุปฐานะการเงิน เสนอให้คณะผู้บริหารทราบ
7. ตรวจสอบการส่งสาเนางบการเงิน ณ วันสิ้น ปี ให้กับผู้กับกาดูแล สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ ส่ ง นายอ าเภอ และส่ ง ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภายใน 90 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณ
และประกาศสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ให้ประชาชนทราบ
8. ตรวจสอบการจัดทารายงานการเงิน ณ วันสิ้นปี ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ดังนี้
➢ งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
➢ รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
➢ รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
➢ รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
➢ รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม
➢ รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินกู้
➢ งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
➢ งบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
➢ งบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสารองเงินสะสม
➢ งบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสารองเงินสะสม และเงินกู้
9. ทุ กสิ้ น ปี งบประมาณ เมื่ อปิ ดบั ญ ชี รายรั บรายจ่ ายแล้ ว ให้ กั นยอดเงินสะสมประจ าปี ไว้ร้ อยละ 15
ของทุกปี เพื่อเป็นทุนสารองเงินสะสม โดยที่ทุนสารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของทุกปี
กระบวนการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
(๑) งบทดลองก่อนปิดบัญชี

(๒) รำยรับจริงตำมประมำณกำร
(รำยได้ค้ำงรับ ลูกหนี้ภำษีค้ำงชำระ)

(๓) รำยจ่ำยจริงตำมประมำณกำร
(เบิกตัดปี รำยจ่ำยค้ำงจ่ำย รำยจ่ำยรอจ่ำย)
(๒) – (๓)

(๔) เงินสะสมที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงปี
(๑๕% ทุนสำรอง + ๘๕% เงินสะสม)
(๕) งบทดลองหลังปิดบัญชี
(๖) งบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบอื่นๆ
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การจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานอื่ น เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
4. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
5. กฎกระทรวง กาหนดพัส ดุที่รัฐต้องการส่ งเสริมหรือสนับสนุ น และกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
6. กฎกระทรวง กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
7. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
8. กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
9. กฎกระทรวง กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
10. กฎกระทรวง กาหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖1
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเอกสารประกอบ
๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. รายงานการขอซื้อขอจ้าง
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

วิธีการซื้อหรือการจ้าง
การซื้อหรือการจ้าง มี 3 วิธี คือ
➢ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
➢ วิธีคัดเลือก
➢ วิธีเฉพาะเจาะจง
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความเห็ นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้ มี อ านาจในการพิ จ ารณางบประมาณแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ ห รือ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายจั ด ท าแ ผนการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างประจาปี เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
➢ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
➢ วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
➢ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
➢ รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
เผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ตรวจสอบว่ามีการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างทุกวิธีหรือไม่
ทุกครั้ งในการซื้อหรือการจ้ างแต่ล ะวิธี นอกจากการซื้อที่ ดิน หรือสิ่ งปลู กสร้าง ให้ เจ้าหน้ าที่ จัดท า
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินทีจ่ ะซื้อจะจ้าง
(5) เวลาที่ต้องใช้พัสดุ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น เช่น ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
4. ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ในการดาเนิน การซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ งให้ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5. ตรวจสอบองค์ประกอบคณะกรรมการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการหนึ่ ง คนและกรรมการอย่ า งน้ อ ยสองคน โดยให้ แ ต่ ง ตั้ ง
จากข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานของรั ฐ หรื อ พนั ก งาน
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ ง
เป็ น ส าคั ญ ในกรณี จ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องหน่ ว ยงาน จะแต่ งตั้ งบุ ค คลอื่ น ร่ว มเป็ น กรรมการด้ ว ยก็ ได้
แต่จานวนกรรมการจะต้องไม่มากกว่าจานวนกรรมการดังกล่าวข้างต้น
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(2) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
(3) การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
6. ตรวจสอบการจัดซื้อหรือการจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(3) วิธีสอบราคา
➢ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market )
(1) ต้องเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้า
หรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)
(2) ตรวจสอบการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
(4) หั ว หน้ าเจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ จั ดท าประกาศเอกสารเผยแพร่ ล งในระบบ e-GP และทางเว็ บ ไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมปิดประกาศหรือไม่
(5) ตรวจสอบการเสนอราคา กรณีวงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้แบบใบเสนอราคาหรือไม่
(6) ตรวจสอบการเสนอราคา กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ใช้แบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
(7) เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่าสุด
(8) เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณา พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
(9) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการซื้อหรือจ้าง
(10) เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(11) ลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง ตามแบบที่กาหนด
➢ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(1) ต้องเป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการ
ที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e – catalog) โดยให้ดาเนินการ
ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(2) ตรวจสอบการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
(4) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนาร่างประกาศเอกสารเผยแพร่ลงเว็บไซต์ โดยมีหลักเกณฑ์ หากการซื้อ
หรือจ้างครั้งหนึ่ง มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานจะให้
มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้ แต่หากการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง มีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท
ให้ ห น่ ว ยงานน าร่ า งประกาศเอกสารเผยแพร่เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น จากผู้ ป ระกอบการ เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ
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(5) ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(6) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จั ดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็ นเสนอต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ
(7) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการซื้อหรือจ้าง
(8) เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
และปิดประกาศ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(9) ลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง ตามแบบที่กาหนด
➢ วิธีสอบราคา
(1) ต้องเป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ให้ ก ระท าได้ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ตั้ งอยู่ ในพื้ น ที่ ที่ มี ข้ อ จากั ด ในการใช้ สั ญ ญาณอิน เตอร์เน็ ต ท าให้
ไม่สามารถดาเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่
ระบุเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างด้วย
(2) ตรวจสอบการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
(4) หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ น าร่ า งประกาศเอกสารเผยแพร่ ล งเว็ บ ไซต์ เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(5) กาหนดวัน เวลายื่นข้อเสนอ และการเปิดซองข้อเสนอ
(6) เมื่อถึงกาหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
จัดทารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
(7) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการซื้อหรือจ้าง
(8) เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณาในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
และปิดประกาศพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(9) ลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง ตามแบบที่กาหนด
7. ตรวจสอบการจัดซื้อหรือการจ้างวิธีคัดเลือก จากขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ภายใต้เงื่อนไข
➢ ดาเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
➢ พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน ต้องให้ฝีมือโดยเฉพาะ
ความชานาญเป็นพิเศษ มีทักษะสูง หรือผู้ประกอบการมีจานวนจากัด
➢ มีความจาเป็นเร่งด่วน
➢ เป็ น พั ส ดุ ที่ ลั ก ษณะการใช้ ง าน หรื อ มี ข้ อ จ ากั ด ทางเทคนิ ค ที่ จ าเป็ น ต้ อ งระบุ ยี่ ห้ อ
เป็นการเฉพาะ
➢ เป็นพัสดุที่จาเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
➢ เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
➢ เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอนตรวจ เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย
➢ กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(1) ตรวจสอบการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
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(3) ต้องจัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ราย
(4) ให้คณะกรรมการพิจารณาฯ เปิดซองข้อเสนอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจัดทารายงานผล
การพิจารณาพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการซื้อหรือจ้าง
(6) เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(7) ลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง ตามแบบที่กาหนด
8. ตรวจสอบการจัดซื้อหรือการจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง จากขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้ ภายใต้เงื่อนไข
➢ ที่ดาเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นขอเสนอ
➢ มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
➢ มีความจาเป็นเร่งด่วน
➢ มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่อ
➢ พัสดุที่ทาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
➢ เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ
➢ เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
➢ กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(1) ตรวจสอบการจัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
(3) ต้องจัดทาหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
(4) ให้ คณะกรรมการฯ จั ดท ารายงานผลการพิ จารณาพร้ อมความเห็ นต่ อผู้ บริ หารท้ องถิ่ นเพื่ อให้
ความเห็นชอบ
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติการซื้อหรือจ้าง
(6) เจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณ าในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง
และปิดประกาศพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
(7) ลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง ตามแบบที่กาหนด
9. ตรวจสอบอานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
➢ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้ เป็นอานาจของผู้ ดารงตาแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท
➢ การสั่ งซื้อหรือสั่ งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้ เป็นอานาจของผู้ ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท
➢ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าห น่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท
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การตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. หลักฐานเอกสารการตรวจรับพัสดุ
๒. รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๓. ใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
วิธีการตรวจสอบ
➢ ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับ พั ส ดุ ณ ที่ทาการของผู้ ใช้พั สดุนั้ น หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสั ญ ญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับ พัส ดุให้ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณี ที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิ ค หรื อ ทางวิท ยาศาสตร์ จะเชิ ญ ผู้ ช านาญหรือ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ นั้ น ๆ ก็ ได้ ในกรณี จ าเป็ น
ที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุ มาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อ ไว้
เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
(5) ในกรณี ที่ ผู้ ข ายหรื อ ผู้ รั บ จ้ างส่ งมอบพั ส ดุ ถูก ต้อ งแต่ ไม่ค รบจานวน หรือส่ งมอบครบจ านวน
แต่ ไม่ถูกต้ องทั้ งหมด ถ้าสั ญ ญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เ ป็น อย่างอื่น ให้ ตรวจรับ ไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อ ง
และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน
ทาการนับแต่วันตรวจพบ
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่ งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดาเนินการตาม (4) หรือ (5)
แล้วแต่กรณี
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➢ ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิ บั ติ งานของผู้ รับจ้าง และเหตุการณ์ แวดล้ อมที่ ผู้ ควบคุ มงานรายงาน
โดยตรวจสอบกั บแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสั ญญาหรือข้อตกลงทุ กสั ปดาห์ รวมทั้ งรับทราบหรือ
พิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้ าง ณ สถานที่ ที่ กาหนดไว้ในสั ญ ญาหรือที่ ต กลงให้ ท างานจ้ างนั้ น ๆ ตามเวลาที่ เหมาะสมและ
เห็นสมควร และจัดทาบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) การดาเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียด
และข้ อ ก าหนดในสั ญ ญาหรื อ มี ข้ อ ตกลงมี ข้ อ ความคลาดเคลื่ อ นเล็ ก น้ อ ยหรื อ ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าการช่ า ง
ให้ มี อานาจสั่ งเปลี่ ย นแปลงแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หรือตั ดทอนงานจ้างได้ต ามที่ เห็ นสมควร และตามหลั กวิช าการช่ าง
เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็น ว่าเป็ นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนด
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทาใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง
1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงิ น ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้ งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(7) ในกรณี ที่ กรรมการตรวจรับพั สดุ บางคนไม่ ยอมรับงานโดยท าความเห็ นแย้ งไว้ ให้ เสนอหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดาเนินการตาม (6)
➢ ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุม งาน ณ สถานที่ ที่ กาหนดไว้ในสั ญ ญา หรือที่ ตกลงให้ ทางานจ้างนั้ นๆทุ กวัน
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนด
ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่ งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้ งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน
จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคาสั่ ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกาหนดในสัญญามีข้ อความขัดกันหรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาแต่เมื่อสาเร็จแล้ว
จะไม่ มั่ น คงแข็ งแรง หรื อไม่ เป็ น ไปตามหลั กวิช าช่างที่ ดี หรือไม่ ป ลอดภั ย ให้ สั่ งพั ก งานนั้ น ไว้ก่ อน แล้ ว รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัส ดุห รือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริห ารสัญ ญาหรือข้อตกลงและ
การตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่ มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสาร
สาคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน
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(4) ในวั น ก าหนดเริ่ ม งานของผู้ รั บ จ้ างตามสั ญ ญา และในวั น ถึ งก าหนดส่ งมอบงานแต่ ล ะงวด
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันถึงกาหนดนั้นๆ
➢ ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1) กากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ทาการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานาผลงานมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้
และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ที่ปรึกษานาผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับ
ทาใบตรวจรั บ โดยลงชื่ อไว้เป็ น หลั ก ฐานอย่ างน้ อ ย 2 ฉบั บ มอบแก่ที่ ป รึกษา 1 ฉบั บ และเจ้ าหน้ าที่ 1 ฉบั บ
เพื่อทาการเบิกจ่าย และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ต ามไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง มีอานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทาความเห็นแย้งไว้แล้ว
ให้ เสนอหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ งการ ถ้ าหั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรั ฐ สั่ งการให้ รั บ ผลงานนั้ น ไว้
จึงดาเนินการตาม (4)
➢ ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุในงานจ้ างออกแบบหรือควบคุม งานก่ อสร้าง
โดยมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(2) ตรวจรับงาน ณ ที่ทาการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนาผลงานมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก
ไม่ ได้ ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการทางสถาปั ต ยกรรม และหรื อวิ ศ วกรรม ต้ อ งรีบ แจ้ งให้ ผู้ ให้ บ ริ การ
ดาเนินการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
(5) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้รับงานไว้และถือว่า
ผู้ ให้ บริการได้ ส่ งมอบงานถู กต้ องครบถ้ วนตั้งแต่ วันที่ ผู้ ให้ บริการน าผลงานมาส่ ง แล้ วมอบแก่ เจ้ าหน้ าที่ พร้อมกั บ
ทาใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็ น หลั กฐานอย่างน้ อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ ให้ บริการ 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบั บ
เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณี ที่เห็ นว่าผลงานที่ส่ งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดในสั ญญาหรือ
ข้อตกลง มีอานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามมีอานาจที่ จะ
สั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่
กรณี
(6) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการดังกล่าวทาความเห็นแย้งไว้
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้
จึงดาเนินการตาม (5)
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การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. ฎีกาเบิกจ่าย และเอกสารประกอบฎีกา
๒. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
วิธีการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบการเบิ กจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการดาเนิ น งานจ้ างที่ ป รึ กษา คณะกรรมการดาเนิ นงานจ้างออกแบบหรือควบคุ มงานก่อ สร้าง และ
คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
➢ บุคคล ในอัตราไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่องาน
➢ คณะกรรมการ ในอัตรา ประธานกรรมการไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุมและกรรมการ
ไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้งที่มาประชุม
๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ดังนี้
➢ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในอัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน
➢ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
(1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในอัตราไม่เกิน 350 บาทต่อวันต่องาน
(2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ในอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่องาน
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การควบคุมพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. ทะเบียนคุมพัสดุ
๒. ใบเบิกพัสดุ
วิธีการตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบว่ามีการลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ หรือไม่ โดยแยกเป็นชนิดและแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ
๒. ตรวจสอบเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม่
๓. ตรวจสอบการเบิกพัสดุหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้เบิก หรือไม่และผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของใบเบิ ก และเอกสารประกอบ (ถ้ า มี ) แล้ ว ลงบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารจ่ า ยและ
เก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
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หลักประกันสัญญา
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
แจ้ งหนั งสื อคณะกรรมการวินิ จ ฉัย ปั ญ หาการจั ดซื้อ จัดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ ด่ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง การกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชารุด
บกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. สมุดบัญชีแยกประเภท
๒. งบทดลองประจาเดือน
๓. ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
➢ เงินสด
➢ เช็คหรือดราฟท์ทธี่ นาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อ
เจ้าหน้าทีห่ รือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
➢ หนั งสื อ ค้ าประกั น ของธนาคารภายในประเทศตามตั ว อย่ างที่ ค ณะกรรมการนโยบายก าหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
➢ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคาร
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
➢ พันธบัตรรัฐบาลไทย
2. หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กาหนดมูลค่าเป็นจานวนเต็มในอัตราร้อยละห้า
ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณีเว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่ามีความสาคัญเป็นพิเศษจะกาหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
3. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
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๔. ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญาได้มีการจัดทาไว้ครบถ้วนหรือไม่ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบยอดตามบัญชีแยกประเภทกับยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินหลักประกันสัญญา
ว่าตรงกันหรือไม่
4.2 มีการแยกหลักประกันที่เป็นเงินสดออกจากหลักประกันที่เป็นหนังสือค้าประกันหรือไม่
4.3 มีการระบุวันครบกาหนดจ่ายเงินคืนหลักประกันสัญญา จานวนเงิน และเมื่อมีการส่งมอบงาน
ตรวจสอบลายมือชื่อผู้รับเงินคืน และหรือตราประทับครบถ้วนหรือไม่
5. ตรวจสอบการกาหนดหลักประกันสัญญา โดยการจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี
และพัสดุนั้ นไม่ต้องมีก ารประกัน ความชารุดบกพร่องให้กาหนดหลักประกัน ๕% ของพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี
หากพัส ดุที่ จะส่ งมอบในปี ต่อไปมีราคาต่างจากปี ก่อนให้ ป รับปรุงหลั กประกันสั ญ ญาตามอัตราส่ ว นที่เพิ่ ม/ลด
หากคู่สั ญญาไม่นาหลักประกัน มาเพิ่มให้ครบก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุ ดท้ายของปีนั้ น ให้ ทางราชการหั กเงิน
จากค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นเป็นหลักประกันที่เพิ่มขึ้น
6. ตรวจสอบว่าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารแต่ งตั้ งกรรมการตรวจสภาพงาน ก่อ นการสิ้ น สุ ด
ระยะเวลาประกันความชารุดบกพร่องภายใน ๑๕ วันหรือไม่
7. ตรวจสอบการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้
➢ หลักประกันเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็ นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
➢ หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้าประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่
วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
8.. ตรวจสอบการจ่ายคืนหลักประกันสัญญา กรณีเป็นเงินสดให้ผู้มีสิทธิถอนเงินประกันออกใบเสร็จ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งลงชื่อรับเงินในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาและรายงานการจัดทาเช็ค
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การตรวจสอบพัสดุประจาปี
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
๒. เอกสารการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๓. หนังสือจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี

วิธีการตรวจสอบ
➢ ตรวจสอบว่ า องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารแต่ ง ตั้ งกรรมการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ห รื อ ไม่
โดยต้องแต่งตั้งก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี
➢ ตรวจสอบกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีต้องมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
➢ ตรวจสอบการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของกรรมการตรวจสอบพั ส ดุป ระจาปี ต้ องตรวจสอบการรับจ่ายพั ส ดุ
งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง
วันสิ้นงวดนั้นโดยเริ่มตรวจสอบในวันเปิดทาการวันแรกของเดือนตุลาคมว่าการรับ – จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมี
ตัวตนตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด
➢ หากมีพัส ดุชารุดเสื่อมสภาพหรือสูญ ไปหรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปให้ ตรวจสอบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งเพื่อหาสาเหตุการชารุดหรือสูญหายหรือไม่ และหากเป็นการ
เสื่ อมสภาพเนื่ องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้ หั วหน้า หน่วยงานของรัฐพิ จารณาสั่ งการ
ให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
➢ ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี มีการรายงานให้ผู้แต่งตั้งทราบภายใน ๓๐ วันทาการ
พร้อมกับส่งสาเนาให้กับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จานวน ๑ ชุด
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การจาหน่ายพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. เอกสารการดาเนินการจาหน่ายพัสดุ
2. ทะเบียนคุมพัสดุ

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพั ส ดุ หากมี พั ส ดุใดหมดความจาเป็ นหรือหากใช้ราชการต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุมีการเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือไม่
๒. ตรวจสอบการดาเนินการจาหน่ายตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
➢ ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นาวิธี
ที่ก าหนดเกี่ย วกั บ การซื้ อมาใช้โดยอนุ โลม เว้น แต่ การขายพั ส ดุค รั้ ง หนึ่งซึ่งมี ราคาซื้ อหรือได้ม ารวมกั น ไม่ เกิ น
500,000 บาท การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานมอบให้ใช้งานในหน้าที่ จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาโดย
ไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
➢ แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
➢ โอน ให้ โอนแก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ หรือ องค์การสถานสาธารณกุศล ให้ มีห ลั กฐานการส่ งมอบ
ไว้ต่อกันด้วย
➢ แปรสภาพหรื อ ท าลาย ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ห น่ ว ย งานของรั ฐ ก าหนด โดยปกติ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
3. ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ หรือมีตัวพัสดุอยู่
แต่ ไม่ ส มควรด าเนิ น การตามข้ อ 1 ให้ ต รวจสอบว่ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ จ าหน่ ายพั ส ดุ นั้ น เป็ น สู ญ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หรือไม่
➢ ถ้าพัสดุนั้ นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
➢ ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
4. เมื่อได้ดาเนิ น การจ าหน่ ายพั สดุแล้ว ให้ ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ ลงจ่ายพัส ดุนั้นออกจากบัญ ชีห รือ
ทะเบียน แล้วแจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้นหรือไม่
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การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
๑. บัญชีแยกประเภทรถ (แบบ 1)/(แบบ 2)
๒. การสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง
๓. ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3)
๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 4)
๕. สมุดแสดงรายการซ่อมบารุงรถ (แบบ 6)
๖. การกาหนดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์
7. ตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนกลาง
วิธีการตรวจสอบ
➢ ตรวจสอบว่ามีการจัดทาบัญชีแยกประเภทรถประจาตาแหน่ง (แบบ 1) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง
(แบบ 2) หรือไม่
➢ ตรวจสอบว่าในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายตรวจสอบหรือไม่
➢ ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ 3) การใช้รถปกติให้ใช้ภายในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากจะใช้นอกเขตถ้าเป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่นสาหรับรถประจาตาแหน่ง
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ดารงตาแหน่งนั้นตามความจาเป็น
➢ ตรวจสอบการจัดทาสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ให้จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง
ประจารถแต่ละคัน โดยให้พนักงานขับรถลงรายการตามความจริง
➢ กรณีเกิดการสูญหายหรื อเสียหายขึ้นกับรถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบ
มีการรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตาม (แบบ 5) หรือไม่
➢ ตรวจสอบการแสดงรายการซ่อมบารุงรถ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
สมุดแสดงรายการซ่อมบารุงรถแต่ละคัน (แบบ 6)
➢ ตรวจสอบการเบิก จ่ายน้ ามั นเชื้ อเพลิ งส าหรับ รถยนต์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์
แต่ละคันไว้หรือไม่ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สาหรับรถประจาตาแหน่ง ให้ผู้ใช้รถเป็นคนจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง
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➢ ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดไว้ข้างนอกรถส่วนกลาง
ทั้งสองข้าง และมีขนาดเป็นไปตามที่ระเบียบกาหนดหรือไม่
➢ ตรวจสอบการเก็บรักษารถส่วนกลางและรถรับรอง ว่าได้เก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บหรือ บริเวณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ กรณีนารถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้รับอนุญาต
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่
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การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เป็นกลไกที่จะทาให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ การควบคุมภายใน
เป็ น ส่ ว นประกอบที่ แ ทรกอยู่ ในการปฏิ บั ติ งานตามปกติ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น สิ่ งที่ ต้อ งกระท า
อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็น ผู้ มีบ ทบาทสาคัญ ในการทาให้มีก ารควบคุมภายในเกิดขึ้น สามารถให้ ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดาเนินการของหน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 3444 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 แจ้งหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. แบบรายงาน ปค.1 , ปค.4 , ปค.5 , ปค.6
2. หนังสือนาส่งรายงานให้นายอาเภอ/สานักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
หรือไม่
2. ตรวจสอบว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งให้ทุกสานัก/กอง จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
หรือไม่
3. ตรวจสอบการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้
➢ ระดับส่วนงานย่อย (สานัก/กอง)
(๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค.4
(๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค.5
➢ ระดับองค์กร (อบจ./เทศบาล/อบต.)
(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค.๑
(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค.4
(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค.5
(4) ตรวจสอบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน – แบบ ปค.6
(กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายใน/มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอื่นทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน)
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5. ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ หรือไม่
➢ สภาพแวดล้อมการควบคุม 5 หลักการ
➢ การประเมินความเสี่ยง
4 หลักการ
➢ กิจกรรมการควบคุม
3 หลักการ
➢ สารสนเทศและการสื่อสาร 3 หลักการ
➢ กิจกรรมการติดตามผล
2 หลักการ
6. ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑,4,5,6) ให้ผู้กากับดูแล (นายอาเภอ/สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบล/
เทศบาลตาบล

เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการประเมินผลฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
(ปค.1,4,5,6)

150 วัน
นับแต่สิ้นปีงบประมาณ
รายงานการประเมินผลฯ
(ปค.1,4,5,6)
(ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม)

รายงานการประเมินผลฯ
(ปค.1,4,5,6)
(ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม)

90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
นายอาเภอ
(คณะกรรมการที่นายอาเภอจัดให้มีขึ้น)
รายงานการประเมินผลฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
(ปค.1,4,5,6)

สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่าฯ
(คณะกรรมการที่ผู้ว่าจัดให้มี)

รายงานการประเมินผลฯ
ในภาพรวมจังหวัด
(ปค.2,4,5,6)

180 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
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การตรวจสอบภายใน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
“การตรวจสอบภายใน” หมายถึ ง กิ จ กรรมให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และการให้ ค าปรึ ก ษาอย่ างเที่ ย งธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ บรรลุ ถึงเป้ าหมายและวัต ถุป ระสงค์ ที่ กาหนดไว้ ด้ว ยการประเมิ น และปรับ ปรุงประสิ ท ธิผ ล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่กากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือดารงตาแหน่ง
อื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
- ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน ให้ห น่วยงานของรัฐจัดให้ มีห น่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในดารงไว้ซึ่ งความเป็ น อิส ระและไม่ มีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ในกิจ กรรม
ที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
1. กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
2. กาหนดกฎบั ตรไว้เป็ น ลายลั กษณ์ อักษรและเสนอหั วหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ และสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. จั ด ให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบทั้ งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมิ น
ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จั ด ท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่ อ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานของรัฐ ก่ อ นเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
6. จัดทาและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและกรรมการตรวจสอบภายใน
เวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมีผล
เสียหายต่อทางราชการ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
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7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
8. ในกรณีที่จาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต รายละเอียดของงาน
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดาเนินการ และผลงานที่คาดหวัง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง
9. ให้คาปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. แผนการตรวจสอบประจาปี
2. รายงานผลการตรวจสอบ
3. คาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
วิธีการตรวจสอบ
1. อปท. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือไม่
2. กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. ได้มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่
3. มีการจัดทาและเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
4. มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
5. ตรวจสอบการจัดทาและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน
6. ตรวจสอบการติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
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การดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น งานโครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
2. หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 0132 ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2551
เรื่อง แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
3. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๒๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการดาเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตามผลการตรวจสอบแนะนาของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินปี
๒๕๕๔
4. หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓10.๓/ว 3476 ลงวั นที่ 22 มิถุ นายน ๒๕๕8 เรื่อง ซักซ้ อม
แนวทางการดาเนิ น โครงการเศรษฐกิจ ชุม ชน ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการด าเนิ นงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลยกฐานะเป็นเทศบาล

เอกสารประกอบการตรวจสอบ
1. สัญญายืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
2. ทะเบียนคุมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
3. สมุดบัญชีแยกประเภท
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
วิธีการตรวจสอบ
➢ ตรวจสอบคาร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนและสัญญากู้ยืมเงินทุนของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม
เกษตรกรว่ามีตัวตนจริงหรือไม่
➢ ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทาบัญชีแสดงรายการการยืมเงิน และการชาระเงินคืน
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นปัจจุบันหรือไม่
➢ ตรวจสอบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทารายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
และผลการดาเนินงานรายงานให้อาเภอทราบ ภายในวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
หรือไม่
➢ ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน กับสมุดบัญชีแยกประเภท
และบัญชีเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
➢ ตรวจสอบว่ามีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใดบ้างที่ครบกาหนดชาระหนี้แล้ว ยังไม่มาดาเนินการชาระหนี้
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนกี่ราย เป็นเงินเท่าใด
➢ กรณี ก ลุ่ ม อาชี พ หรื อ กลุ่ ม เกษตรกรผิ ด นั ด ไม่ ช าระหนี้ ต ามสั ญ ญางวดใดงวดหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเร่งรัดการชาระหนี้คืนหรือไม่ หากไม่ชาระหรือชาระไม่ครบถ้วน ให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง งบประมาณเท่ า กั บ จ านวนเงิ น ที่ ท างราชการเสี ย หายชดใช้ คื น ในทั น ที ที่ มี ก ารตั้ งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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➢ ตรวจสอบความถูกต้องในการคานวณดอกเบี้ย กรณีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรผิดนัดชาระหนี้
หรือชาระหนี้ไม่ครบถ้วน
➢ กรณีกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรไม่ยินยอมชาระหนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดาเนินคดี
ตามกฎหมายหรือไม่
➢ ตรวจสอบการรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทุ น โครงการเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็ บรั กษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2547 แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 4)
พ.ศ. 2561
➢ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลใดได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลหรือยุบรวมกับเทศบาลตาบล
มีการส่งคืนเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้รับคืนจากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเข้าบัญชีเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนอาเภอหรือไม่
➢ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลและได้ดาเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ต่อได้มีการยื่นคาร้องขอดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดหรือไม่

94 คู่มือการปฏิบัติงาน

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน่

