
 
 

ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

โดย นายมณเฑียร เจริญผล   
               รองผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 

          ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 

การบริหารงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐตอ้งเป็นไปอยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้ เนื่องจากงบประมาณเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความ
ตอ้งการของหน่วยงานภาครัฐ     ซ่ึงแสดงออกมาในลกัษณะแผนทางการเงินและโครงการที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณหน่ึง ๆ วา่จะใชเ้งินแผน่ดินภายใตเ้งื่อนไขของกรอบอ านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนงัสือสั่งการโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมภายใตเ้ง่ือนไข
งบประมาณของ อปท.ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

ปัจจยัที่ท  าให้งบประมาณมีความส าคญัมากข้ึนไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของรายจ่ายของรัฐบาล ซ่ึงมี
แนวโนม้สูงมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดป้ระชาชาติ   และการขยายขอบเขตหนา้ท่ีของรัฐบาล  การใช้
จ่ายของรัฐบาลจะมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด  ยอ่มข้ึนอยูก่บัขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของรัฐบาล เมื่อหนา้ท่ี
ของรัฐบาลไดข้ยายออกไป ปริมาณการใชจ่้ายของรัฐบาลยอ่มเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยจนบางคร้ังการใชจ้่ายเงิน
แผน่ดินจึงมุ่งท าแต่เร่ืองสนองความตอ้งการ จนไม่สนใจกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่มี และบางคร้ังกฎ 
ระเบียบก็ลา้สมยั ท าให้การบริการสาธารณะไม่สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เงินแผ่นดิน หมายรวมตั้งแต่เงินคงคลัง เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ(เงินสะสม เงิน
บริจำค)ในควำมหมำยอย่ำงกว้ำง เงินกู้และเง ินช่วยเหลือ  ซึ่งน ำไปสู่กำรตรวจสอบและวินัยทำง
งบประมำณและกำรคลัง 

วินัยทำงกำรเงิน กำรคลัง และกำรงบประมำณ    ปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 หมวด 8 คือ “กฎขอ้บงัคบั (มาตรการทางกฎหมาย) ซ่ึงก าหนดเป็นขอ้ห้ามหรือขอ้ปฏิบติั 
ที่ก  าหนดข้ึนเพื ่อให้การบริหารจดัการเกี่ยวกบัการเงินการคลงัของรัฐและองคก์รของรัฐเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายและจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวตัถุประสงคข์องการรับ 
– จ่ายเงินแผน่ดิน” ซ่ึงการก าหนดมาตรการเก่ียวกบัเร่ือง วินยัทางการเงิน การคลงั และการงบประมาณน้ี 



 ๒ 

เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายการคลงัมหาชนนั้น ก็จะตอ้งเป็นไปตามหลกักฎหมายมหาชนที่ไดพ้ฒันาข้ึนมา
พร้อม ๆ   กบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
หลักกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดิน 
เป็นไปตามหลกักฎหมายมหาชนที่วา่  กำรจ่ำยเงินแผ่นแผ่นดิน  จะกระท ำได้เฉพำะตำมที่

กฎหมำยอนุญำตให้จ่ำยได้เท่ำน้ัน ซ่ึงเป็นไปตำมหลักกฎหมำยให้อ ำนำจ หรืออีกนัยยะหน่ึงก็คือ กฎหมำย
จ ำกัดสิทธ์ิน่ันเอง ซ่ึงกฎหมายที่วา่หมายรวมถึง ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่ออกตามบทบญัญติัของกฎหมายดว้ย  
ดงันั้น ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุกคนจึงตอ้งไปศึกษาวา่กฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้อ านาจจ่ายเงินอะไรไดบ้า้ง 
หากไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรยอ่มไม่สามารถกระท าได ้

 
สรุป การใชจ่้ายเงินแผน่ดินจึงตอ้ง 
๑. เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บงัคบั/ มติคณะรัฐมนตรี 
๒.ไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์ประหยดั เกิดผลสัมฤทธ์ิและเกิดประสิทธิภาพ 
๓. เป็นไปโดยบริสุทธ์ิ / สุจริต และเป็นธรรม 
 
พรบ.วินยัการเงินการคลงัของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีตอ้งรักษาวินยัในกิจการที่เก่ียวกบัเงินแผน่ดินตามพระราชบญัญติัน้ีอยา่ง

เคร่งครัด 
      ในการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบายการคลงั การจดัท างบประมาณ การจดัหารายได ้การใช้

จ่าย การบริหารการเงินการคลงั และการก่อหน้ี คณะรัฐมนตรีตอ้งพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชน



 ๓ 

จะไดร้ับ ความคุม้ค่า และภาระการเงินการคลงัที่เกิดข้ึนแก่รัฐ รวมถึงความเส่ียงและความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่การเงินการคลงัของรัฐอยา่งรอบคอบ 

      คณะรัฐมนตรีตอ้งไม่บริหารราชการแผน่ดินโดยมุ ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว 

     มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหน้ีผกูพนัหรือจ่ายเงินไดก้็แต่โดยอาศยัอ านาจที่มีอยูต่าม
กฎหมาย 

     การก่อหน้ีผกูพนัและการใชจ้ ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตัิหนา้ที ่หรือการ
ด าเนินงานตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส คุม้ค่าและประหยดั โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และตอ้งเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นดว้ย 

 องคก์รการตรวจเงินแผน่ดินชองประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ีหน่ึง คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  (คตง.) 
ส่วนท่ีสอง  ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 
ส่วนท่ีสาม  ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) 
 
สาระส าคญัในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
๑. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
๒. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
บญัญติัให้มีองคป์ระกอบของบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ดา้นการตรวจเงิน

แผน่ดิน กฎหมาย การบญัชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั หรือดา้นอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์แก่งานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน จ านวน ๗ คน 

๓. หนา้ท่ีและอ านาจ 
เป็นไปตามหลกัการที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเปลี่ยนสาระส าคญั

เกี่ยวกบัอ านาจในการตรวจเงินแผน่ดิน จากคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัผล
การตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน เป็นให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีอ านาจก ากบั
การตรวจเงินแผน่ดินของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินโดยจะมีอ านาจพิจารณาผลต่อเมื่อมีการโตแ้ยง้
จากหน่วยรับตรวจเท่านั้น ยกเวน้กรณีพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดและลงโทษทางปกครองความผิดวินยัการเงิน
การคลงัของรัฐ หรืออ านาจระงบัยบัย ั้งตามหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงบญัญติัให้มี
หนา้ท่ีและอ านาจหลกั ดงัน้ี 

๑ วางนโยบายการตรวจเงินแผน่ดิน ทั้งน้ีตอ้งเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ 



 ๔ 

๒ ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
๓ ก ากบัการตรวจเงินแผน่ดินของผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินให้เป็นไปตาม ๑ ๒ และ ๓ และ

กฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ  
๕ วินิจฉยัช้ีขาดและสั่งลงโทษทางปกครองความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ ทั้งน้ีกระบวนการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินจะใชห้ลกัการเดียวกบักระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง
เป็นหลกั 

๖ พิจารณาผลการตรวจสอบเพื่อระงบัยบัย ั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลงัของรัฐ
อยา่งร้ายแรง  

ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน 
บญัญติัให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูด้  าเนินการสรรหาผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน โดยให้คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินปรึกษาหารือเพื่อสรรหาให้ไดบุ้คคลซ่ึงมี
ความรับผิดชอบสูง มีความกลา้หาญในการปฏิบตัิหนา้ที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตวัอยา่งที่ดี
ของสังคม และเมื่อด าเนินการคดัสรรบุคคลผูส้มควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสร็จแลว้ 
ให้เสนอรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัสรรพร้อมความยินยอมของผูน้ั้นต่อประธานวุฒิสภา 

หนา้ท่ีและอ านาจ 
เป็นไปตามหลกัการที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเปลี่ยนสาระส าคญั

เก่ียวกบัอ านาจการตรวจเงินแผน่ดิน จากหลกัการเดิมผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมีเพียงอ านาจตรวจสอบไม่
มีอ านาจในการพิจารณาผลและแจง้ผลการตรวจสอบ เป็นให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมีอ านาจพิจารณาผล
การตรวจสอบและแจง้ผลการตรวจสอบไดเ้อง แต่หากกรณีมีขอ้โตแ้ยง้จึงจะน าเ ร่ืองเสนอไปให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูว้ินิจฉยัช้ีขาดในฐานะผูก้  ากบัการตรวจเงินแผน่ดิน โดยบญัญติัให้มี
หนา้ท่ีและอ านาจหลกั ดงัน้ี 

๑. เป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของส านกังาน 
๒. บริหารราชการทัว่ไปของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน และส านกังานคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดิน 
๓. บริหารงานการตรวจเงินแผน่ดิน และออกค าสั่งหรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 
๔. ด าเนินการตรวจสอบการเงินแผน่ดินและทรัพยสิ์นของรัฐ โดยก าหนดลกัษณะการตรวจสอบ 

บริหารการตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ และด าเนินการตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบ 
แจง้ผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบ  

๕. ด าเนินการเก่ียวกบัความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  
๖. เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงบัยบัย ั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่

การเงินการคลงัของรัฐอยา่งร้ายแรง  
 



 ๕ 

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
บญัญติัให้มีหนา้ท่ีและอ านาจหลกัตามหลกัการที่บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

และตามหลกัการเดิมท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยมีหนา้ที่และอ านาจหลกั รับผิดชอบเกี่ยวกบัราชการทัว่ไปของคณะกรรมการ และผูว้า่การ
ตรวจเงินแผน่ดิน  

การตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม 
๑. การตรวจสอบการเงิน 
๒. การตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้
๓. การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ 
๔. การตรวจสอบด าเนินงาน 
๕. การตรวจสอบสืบสวน 
โดยแยกลกัษณะการตรวจสอบให้ชดัเจน แบ่งเป็น การรับรองงบบญัชี  การตรวจสอบการเงิน

ทัว่ไป การตรวจสอบการจดัเก็บรายได ้การตรวจสอบการบริหารพสัดุ การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพในการใชจ้่ายเงิน การตรวจสอบเพื่อระงบัยบัย ั้งโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
งบประมาณของแผน่ดินอยา่งร้ายแรง และการตรวจสอบลกัษณะอ่ืน โดยเพิ่มบทบญัญติัในการแจง้ผลการ
ตรวจสอบ ให้มีสภาพบงัคบัอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ดงัต่อไปน้ี 

๒.๑ กรณีมีขอ้บกพร่องหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง จะแจง้ให้หน่วยรับตรวจปฏิบตัิให้ถูกตอ้ง (เป็นไป
ตามหลกัการเดิม) แต่เพิ่มสภาพบงัคบั หากมีความผิดซ ้ าซากจะแจง้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
พิจารณางบประมาณ เพื่อให้น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้กบัหน่วยรับตรวจ
ดงักล่าว 

๒.๒ กรณีผิดวินยัขา้ราชการ จะแจง้ให้หน่วยรับตรวจตั้งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความผิด
วินยัขา้ราชการ (เป็นไปตามหลกัการเดิม) แต่เพิ่มสภาพบงัคบั หากหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก  าหนด หรือด าเนินการไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาความผิดวินยัการเงินการคลงัภาครัฐ 

๒.๓ กรณีไม่ปฏิบติัตามกฎหมายมีความเสียหายเกิดข้ึน จะแจง้ให้หน่วยรับตรวจตั้งคณะกรรมการ
สอบขอ้เท็จจริงความผิดทางละเมิด (เป็นไปตามหลกัการเดิม) แต่เพิ่มสภาพบงัคบั กรณีเป็นเร่ืองที่หน่วย
รับตรวจไม่ตอ้งส่งกระทรวงการคลงัพิจารณา หากหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
หรือด าเนินการไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินด าเนินการทางวินยัการเงินการคลงัภาครัฐ 

๒.๔ กรณีไม่มีกฎหมาย หรือกฎใชบ้งัคบั หรือมีแต่ลา้สมยั จะแจง้ให้ผูที้ ่มีอ  านาจในการตรา
กฎหมาย หรือวางกฎ เพื่อตรากฎหมาย หรือวางกฎเพื่อใชบ้งัคบั หรือปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย หรือกฎให้
เหมาะสมต่อไป  
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๒.๕ กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เจา้หนา้ที่รัฐผูใ้ดค านวณภาษี หรือประเมินทุนทรัพย ์หรือ
ค่าธรรมเนียม หรือจดัเก็บรายได ้หรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยไม่ชอบ หรือโดยทุจริต จะเสนอเร่ืองไปยงั
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ด าเนินการจดัให้มีการช าระภาษีหรืออากร หรือค่าธรรมเนียมหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดในกฎหมาย หรือขอ้ตกลงที่ก าหนดในสัญญา หรือสัมปทาน 
หรือให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐด าเนินการค านวณภาษีหรือประเมินทุนทรัพย ์หรือจดัเก็บรายไดห้รือผลประโยชน์
อ่ืนใด รวมถึงให้ใชม้าตรการบงัคบัทางภาษี หรือมาตรการอ่ืนใด เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดในสัญญาหรือสัมปทานต่อไป  (เป็นไปตามหลกัการเดิมในการแจง้ผล
การตรวจสอบ เพียงแต่น ามาบญัญติัให้ชดัเจน) 

๒.๖ กรณีการใชจ่้ายเงินไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรืองาน โครงการ สัญญา หรือ
สัมปทานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ไม่ประหยดั และมีผล
ไม่คุม้ค่า จะเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อไปเพื่อเป็นการป้องปราม หรือแจง้
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณางบประมาณเพื่อทราบและใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสรร
งบประมาณ  

๒.๗ กรณีงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจดัซ้ือ                 
จดัจา้งหรือจดัหาพสัดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ หรือ
ด าเนินการโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
เป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ให้เสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร 

๒.๘ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อวา่มีการทุจริต หรือประพฤติมิชอบก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ส่ง
เร่ืองให้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๒.๙ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อวา่มีการเอาไปซ่ึงทรัพยสิ์นของแผน่ดินโดยมิชอบ ส านกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดินจะด าเนินการไต่สวนทางแพ่งเพื่อติดตามทรัพยสิ์นของรัฐคืนกลบัมาเป็นของแผน่ดิน
ต่อไป (เพื่อรองรับหนา้ที่และอ านาจตามที่บญัญติัไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยมาตรการติดตามทรัพยสิ์นของรัฐ
คืนจากการเอาไปโดยมิชอบ) 

๒.๑๐ กรณีมีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่มีการฝ่าฝืนความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ จะเสนอส านวน
ให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเพื่อด าเนินการไต่สวนความผิดวินยัการเงินการคลงัของรัฐ 

 ๒.๑๑ กรณีมีพฤติการณ์น่าเชื่อวา่อาจท าให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
จะแจง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ต่อไป หรือกรณีอื่นใดจะแจง้ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้นๆด าเนินการต่อไป 
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หลกักำรเบิกจ่ำยเงินของ อปท. 
หัวข้อ หลกักำร ข้อพงึระวงั 

1. อ ำนำจหน้ำที ่

1. กฎหมำยจดัตั้ง 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมำยอืน่ 

1. หน้ำทีโ่ดยตรง 
2. อ ำนำจทีย่งัไม่ได้รับกำรถ่ำยโอน หรือถ่ำยโอนเพยีงบำงส่วน
(ส่งเสริม หรือ สนบัสนุน) 

2.แผนพฒันำท้องถิ่น 

1.กำรจดัท ำ เพิม่เตมิ หรือ
เปลีย่นแปลงแผนพฒันำท้องถิ่น 
4 ปี ให้ผ่ำนประชำคมเพือ่สร้ำง
กำรมส่ีวนร่วม 
2. สอดคล้องแผนพฒันำจงัหวดั 
และยดึหลกักำรบริหำรจดักำร
บ้ำนเมอืงทีด่ ี
๓.จดัท ำบัญชีโครงกำรพฒันำ
ท้องถิ่นในแบบ ผ 01-ผ 08 

1.ไม่แต่งตั้ง คกก.ต่ำงๆ หรือองค์ประกอบ คกก.ไม่ถูกต้อง 
2.แผนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด และไม่มีกำร
ประสำนแผน 
3 . ไ ม่มีก ำรวำงแนวทำง เพื่ อ ใ ห้มี ก ำรปฏิบั ติ ใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นส่ีปี 
4.ต้องติดตำมและประเมินผลปีละ 2 คร้ัง และปิดประกำศให้
ประชำชนทรำบไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

3.กำรจดัท ำงบประมำณ 

1.ใช้แผนพฒันำของอปท. เป็น
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ 
2. มทีีม่ำและรำยละเอยีดของ
แผนงำน/งำนอย่ำงชัดเจน 
3.กจิกรรมสอดคล้อง
วตัถุประสงค์ 

1. ตั้งงบประมำณในเร่ืองที่อยู่นอกแผนฯและไม่เปลี่ยนแปลง
แผน 
2. รำยละเอยีดของแผนงำน/งำนไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน  
3.งบประมำณต้องเป็นโครงกำร/เร่ืองทีไ่ม่ซ ้ำซ้อนกบั อปท.อืน่ 
4.แผนงำน งำนหรือโครงกำร ต้องมุ่ งเน้นผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยเงนิแผ่นดนิ 

4. กำรเบิกจ่ำยฯ 
1.ระเบียบ / ข้อบังคบั 
2. ค ำส่ัง/ หนังสือเวยีน 

ถ้ำไม่มรีะเบียบ / ข้อบังคบัเขียนไว้ ไม่สำมำรถกระท ำได้ 

5.ดุลพนิิจ 
1.ชอบด้วยกฎหมำย(1-4) 
2.ต้องไม่มส่ีวนได้เสีย  

1. ใช้เท่ำทีจ่ ำเป็น  และ 
2. เหมำะสมและประหยดั 

6.ประโยชน์สำธำรณะ 

1.ประชำชนในพืน้ทีไ่ด้รับ
ผลประโยชน์โดยรวม 
2.ไม่แข่งขนักบัเอกชน 

1. ต้องไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน หรือผลประโยชน์ขัดกนั 
2.  ต้องไม่ใช่เร่ืองปัจเจก หรือควำมเช่ือ หรือกำรท ำบุญเพือ่
ตนเอง 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
1.ด ำเนินกำรโดยเปิดเผย 
2.จดัท ำเอกสำรให้ถูกต้อง 

1.ต้องมเีอกสำร/หลกัฐำนไว้ประกอบกำรช้ีแจง/ตรวจสอบ 
2.มผีลสัมฤทธ์ิ ควำมคุ้มค่ำ และเกดิประสิทธิภำพในกำรใช้
จ่ำยเงนิ 
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องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบนัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ที่มากมาย แต่ผูเ้ก่ียวขอ้งหลายคนยงัไม่เขา้ใจ

หลกักฎหมายมหาชนเกี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่  ซ่ึงตอ้งยึดหลกัวา่ การใชอ้  านาจตอ้งมีกฎหมายบญัญตัิให้
อ านาจไวเ้ท่านั้น และตอ้งใชเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งตอ้งไม่เป็นการแสวงหาก าไรเยี่ยง
เอกชน โดยเฉพาะอ านาจหนา้ที่เก่ียวกบัการเงินแผน่ดินตอ้งมีการศึกษากรอบอ านาจหนา้ที่ตามที่กฎหมาย
บญัญติัให้ชดัเจน  เพื่อป้องกนัการใชอ้  านาจหนา้ท่ีผิดพลาดหรือซ ้ าซ้อนกบัหน่วยงานอ่ืน 

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
1. ภารกิจตามพ.ร.บ. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  มาตรา 45 ไดก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ี

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไวด้งัน้ี 
(1) ตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย 
(2) จดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั      

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(3) สนบัสนุนสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(4) ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(5) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(6) อ านาจหนา้ที่ของจงัหวดัตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2498  

เฉพาะในเขตสภาต าบล 
(7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(8) จดัท ากิจการใดๆ อนัเป็นอ านาจหนา้ที่ของราชการส่วนทอ้งถิ่นอื่นที่อยูใ่นเขตองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนทอ้งถิ่นอื่นร่วมกนัด าเนินการหรือให้ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัท าตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(9) จดัท ากิจการอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เช่น พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

 
2.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ภำยใต้ข้อบัญญัติตำมกฎหมำย มำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติ

ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดงัน้ี 

 (1)  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นของตนเอง และประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

 (2)  การสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
 (3)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  



 ๙ 

 (4)  การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
 (5)  การคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
(6)  การจดัการศึกษา  
(7)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(8)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
(9)  การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
(10)  การจดัตั้งและดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียรวม  
(11)  การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม  
(12)  การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  
(13)  การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน ้า  
(14)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
(15)  การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเองหรือร่วมกบั

บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(16)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน ้าท่ีเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
(17)  การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง  
(18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  
(19)  การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  
(20)  การจดัให้มีพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ  
(21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
(22)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(23)  การจดัให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั  
(24)  จดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจและหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่อยูใ่น เขตและ

กิจการนั้นเป็นสมควรให้องคป์กครองส่วนทอ้งถิ่นอื่นร่วมกนัด าเนินการ หรือให้องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  

(25)  สนบัสนุนหรือช่วยเหลือราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ินอ่ืน  
(26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  
(27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
(28)  จดัท ากิจกรรมอ่ืนใดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น

อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(29)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 



 ๑๐ 

อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
อ านาจหนา้ที่ของเทศบาล  ตามพระราชบญัญตัิเทศบาล และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบั ที่  12 พ.ศ. 

2546  
1. หนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล  ดงัต่อไปน้ี 
เทศบำลต ำบล 
 (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน ้า 
 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจดัมูลฝอยและ          

ส่ิงปฏิกูล 
 (4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
 (5) ให้มีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
 (6 )ให้ราษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
 (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 
 (8) บ  ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 (9) หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
เทศบำลเมือง  
มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัเทศบาลต าบลตามขอ้(1) – (9)และมีหนา้ท่ีเพิ่มอีกดงัน้ี 
 (10) ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา 
 (11) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
 (12) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บไข้ 
 (13) ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้า 
 (14) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
 (15) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
 (16) ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน 
เทศบำลนคร 
มีหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัเทศบาลเมืองตามขอ้ (1)-(16) และมีหนา้ท่ีเพิ่มอีกดงัน้ี 
 (17) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
 (18) กิจการอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณะสุข 
 (19) การควบคุมสุขลกัษณะและอนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร  โรงมหรสพและสถานบริการอ่ืน 
 (20 )จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
 (21 )จดัให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
 (22) การวางผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 



 ๑๑ 

  (23 )การส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
เทศบำลต ำบล 
(1) ให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
(3) ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน   
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษรั์กษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้า 
(9) เทศพาณิชย ์
เทศบำลเมือง  
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(5) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(6) ให้มีการสาธารณูปการ 
(7) จดัท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(8) จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(9) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(10) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(11) ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน 
(12) เทศพาณิชย ์ 
เทศบำลนคร 
อาจจดัท ากิจการอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัเทศบาลเมืองตามขอ้  (1) – (12) 
 
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
1.อ านาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตอ้งจดัท าตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546 
 (1) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 



 ๑๒ 

 (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน ้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

 (3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
 (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
 (6) ส่งเสริมพฒันาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 
 (7) คุม้ครอง  ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 (8) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
 (9) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี (มาตรา 68)    
(1) ให้มีน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร์ 
(8) การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีการตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
(12) การท่องเท่ียว 
(13) การผงัเมือง 
 
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ

ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
นอกจากหนา้ท่ีของเทศบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาลแลว้ ใน พระราชบญัญติัก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ยงัไดก้ าหนดหนา้ที่ของเทศบาลไวด้ว้ย
เช่นกนัในมาตรา 16 ให้เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหนา้ที่ในการจดัระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี  



 ๑๓ 

แสดงภารกิจหนา้ที่ของเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญตัิก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  

(1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  
(2) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า  
(3) การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ  
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 (5) การสาธารณูปการ  
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(7) การพาณิชย ์และส่งเสริมการลงทุน  
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
(9) การจดัการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  
(13) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  
(14) การส่งเสริมกีฬา  
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
(18) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลแลน ้าเสีย  
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(20) การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(21) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์ 
(22) การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว ์ 
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพและ

สาธารณูปโภคสถานอ่ืน ๆ  
(24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  
(25) การผงัเมือง  
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
(28) การควบคุมอาคาร  



 ๑๔ 

(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น  
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
 

นอกจำกอ ำนำจหน้ำที ่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติแล้ว องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังต้องศึกษำ
ระเบียบของกระทรวงมหำดไทยที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการท าแผนของ อปท. 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
3.กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุ 
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงิน 
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการจดังาน การแข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬา

เขา้แข่งขนั 
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของ

เจา้หนา้ท่ี 
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน 
 

การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 
 ขอ้ 25 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี” 
 ขอ้ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั และตอ้งปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 
 



 ๑๕ 

การน าแผนพฒันามาเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวธีิกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
  ขอ้ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้กระท า
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ขอ้ 22 ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางในการจดัท างบประมาณ 
 ขอ้ 34 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผกูพนัไดต้ามขอ้ความท่ีก าหนดไวใ้น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งน้ี ตอ้งมีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง
หรือหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายไดเ้พียงพอท่ีจะเบิกจ่ายได ้
 
วธีิกำรอุดหนุน 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
 ขอ้ 4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน
ไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
   (1) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนตอ้งเป็นภารกิจที่อยูใ่นอ านาจหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินผูใ้ห้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย 
   (2) ประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นผูใ้ห้เงินอุดหนุนตอ้งไดร้ับประโยชน์จาก
โครงการท่ีจะให้เงินอุดหนุน 
   (3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งให ้ความส าคญักบัโครงการอนัเป็นภารกิจหลกัตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
   (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  
ให้น าโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และตั้งงบประมาณ
ไวใ้นหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงิน
สะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้
 ขอ้ 8 หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. จะตอ้งด าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
  (1) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนในภารกิจที่อยูใ่นอ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดงักล่าว 
 (2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ซ่ึงเป็น อปท.และส่วนราชการ ยกเวน้รัฐวิสาหกิจ ตอ้งมี
งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพื่อใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนดว้ย 
 ขอ้ 12 ให้ อปท.ผูใ้ห้เงินอุดหนุนติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการของหน่วยงานท่ี
ขอรับเงินอุดหนุน 

 



 ๑๖ 

วินัยกำรเงินกำรคลังตำม พ.ร.บ.กำรเงินกำรคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 
หมวด ๓ วินยัการเงินการคลงั(หากไม่ปฏิบติัตามอาจมีความผิด) 
มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหน้ีผกูพนัหรือจ่ายเงินไดก้็แต่โดยอาศยัอ านาจที่มีอยูต่าม

กฎหมาย 
มาตรา ๓๘ ให้ผูมี้อ  านาจอนุมติัการจ่ายเงินมีหนา้ที่ในการตรวจสอบการใชจ้่ายเงินของหน่วยงาน

ของรัฐให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือกฎ หรือตามท่ีไดรั้บอนุญาตให้จ่าย 
มาตรา ๔๔ การบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความครอบครองหรือการก ากบัดูแลของหน่วยงาน

ของรัฐ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและกฎที่เกี่ยวขอ้ง โดยตอ้งพิจารณาประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน ความคุม้ค่า และความประหยดั ซ่ึงตอ้งกระท าดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมีการบริหาร
ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นนั้น 

มาตรา ๔๘ การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยตอ้งด าเนินการดว้ยความสุจริต คุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

มาตรา ๖๔ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งจดัเก ็บรายไดใ้ห้เพียงพอในการจดัท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นยงัไม่สามารถจดัเก็บรายไดใ้ห้เพียงพอกบัการด าเนินการ
ตามวรรคหน่ึง ให้รัฐจดัสรรงบประมาณเพื ่อสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเท่าที่จ  าเป็นและ
เหมาะสมไปพลางก่อน 

มาตรา ๖๕ การจดัท างบประมาณ การใชจ้่าย การก่อหน้ีผกูพนั และการบริหารทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้งท าอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยตอ้งพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ ความ
คุม้ค่า ความประหยดั และภาระทางการคลงัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย 

มาตรา ๖๖ การจดัท างบประมาณประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้พิจารณาฐานะการ
คลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ความจ าเป็นที่ตอ้งใชจ้่ายเงินงบประมาณ การจดัเก็บรายไดใ้น
ปีงบประมาณนั้น โดยให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ ่นและ
พระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๖๗ การก่อหน้ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามอ านาจที่มีอยูต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการ
จดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ถา้เป็นการกูเ้งินหรือการออกพนัธบตัร ให้อยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งที่ไดก้  าหนดข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ
ดว้ย 

การกูเ้งินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่เป็นการกูเ้งินจากต่างประเทศหรือกูเ้ป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนดว้ย 



 ๑๗ 

ควำมรับผิดทำงวินัยกำรเงินกำรคลัง 
(๑) กรณีตรวจพบขอ้บกพร่องในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ  
๑.ในกรณีไม่มีลกัษณะเป็นการทุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจ ผูว้า่

การตรวจเงินแผน่ดินจะแจง้ให้ผูรั้บตรวจทราบเพื่อก ากบัดูแลมิให้เกิดขอ้บกพร่องอีกก็ได ้ 
๒.ในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือมีลกัษณะจงใจไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินแจง้ให้ผูร้ ับตรวจพิจารณา
ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใชค้่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจต่อไป หรือด าเนินการทางวินยั แลว้แต่
กรณี และเม่ือผูรั้บตรวจด าเนินการแลว้ให้แจง้ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินทราบ  

ส าหรับกรณีที่ผูรั้บตรวจไม่ด าเนินการตาม ๑. หรือ ๒.โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ผูว้า่การตรวจเงิน
แผน่ดินจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินให้ลงโทษทางปกครองแก่ผูรั้บตรวจผูน้ั้นก็ได ้

(๒) ในกรณีตรวจพบวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงิน
การคลงัของรัฐ จงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยวินยัการเงินการคลงัของรัฐ และเป็นกรณีที่ไม่อาจถูก
ด าเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ ให้ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดินให้ลงโทษทางปกครองแก่ผูน้ั้น (มาตรา ๙๗) 

กำรก ำหนดโทษทำงปกครอง  
๑.ภาคทณัฑ์  
๒.ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  
๓.ปรับทางปกครอง โดยการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบ

สองเดือนของผูถู้กลงโทษมิได้ 
ดงันั้น การแกปั้ญหาการกระท าความผิดทางการเงินควรน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช ้เน่ืองจากปัจจุบนัค่าครองชีพสูงข้ึนเร่ือย แต่อตัราเงินเดือนของขา้ราชการไทยยงัไม่มีการปรับให้
สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพ ซ่ึงเกิดข้ึนกบัประเทศดอ้ยพฒันาที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเมื่อ
ระบบเศรษฐกิจของไทยไปผกูติดอยูก่บัระบบทุนนิยม จึงก่อให้เกิดช่องวา่งระหวา่งชนชั้นของคนรวยกบั
คนจนเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเป็นสาเหตุของการทุจริตคอรัปชัน่อยา่งหน่ึง 

ถา้ขา้ราชการและนกัการเมืองคิดดี ท าดี ตามรอยพระยุคลบาท อยูใ่นมชัฌิมาปฏิปทา เศรษฐกิจ
พอเพียงแลว้ การทุจริตคอรัปชัน่หรือการโกงกิน ก็จะลดลงไปจากสังคมไทย และเมืองไทยใสสะอาดอยา่ง
แน่นอนการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานอ้มน าประพฤติปฏิบติั ก็จะส่งผลให้เกิดการ
พฒันาที่สมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ความรู้และเทคโนโลยี   แต่ตอ้งควบคู่ไปกบัค่าครองชีพในการด ารงชีวิตชองเจา้หนา้ที่รัฐแต่ละคนตอ้ง
เพียงพอแก่ฐานะและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจดว้ย 


