
ี

ิ 

ื่

แนวทางปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีการแกไขขอบกพรองตามขอทักทวง/ ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

กรณีการทักทวง การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระเบยบ  กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

1.  สตง. แจงผลการตรวจสอบโดย  -  ไมตองรายงานจังหวัด 
     ไมมีขอทักทวง  / ขอเสนอแนะ 

2.  สตง. แจงผลการตรวจสอบ     2.1   ดําเนินการตามขอทักทวงใหครบถวนทุกขอโดยเร็วภายใน  45  วัน   - ระเบียบ มท.วาดวยการ
    โดยมีขอทักทวง / ขอเสนอแนะ นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวงจาก สตง.                  รับเงิน การเบิกจายเงินฯ 

     พ.ศ.2541 ขอ 91
    2.2  แจงผลดําเนินการตามขอ 2.1  ให สตง. ภายใน 60 วัน นับตั้งแต  -  พระราชบัญญัติประกอบ
วันที่ไดรับแจงขอทักทวงจาก สตง.  โดยเรียงลําดับเปนขอ ๆ  ใหครบ รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
ถวนชัดเจนตามขอเสนอแนะทุกขอ  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความคืบหนา เงนแผนดิน  พ.ศ. 2542  
ของการดําเนินการในแตละเรื่องดวย มาตรา 44  
     2.3  รายงานผลการดําเนินการตามขอ 2.2  ใหจังหวัดทราบ โดยสําเนา  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
เรื่องสงใหจังหวัดทันทีที่ไดแจง สตง.แลว  ดังนี้ 1067  ลว. 5  เม.ย. 2537  
            (1)  กรณีมีลูกหนี้เงินยืมคงคาง  การรายงานหรือช้ีแจงใหระบุวา เรอง มอบอํานาจการติดตาม
ไดสงใช หรือเบิกหักลางเงินยืมครบถวนแลวหรือไม  เทาไร  สวนที่คาง และแจงความคืบหนาการ
จะตั้งงบประมาณสงใชในปใด  จํานวนเทาไร ดําเนินการของหนวยการ
            (2)  กรณีมีลูกหนี้ภาษีหรือรายไดตาง ๆ คงคาง  ใหรายงานวาได บริหารราชการสวนทองถ่ิน 
เรงรัดจัดเก็บครบถวน หรือมียอดคงคางเทาใด  และหากจัดเก็บไมได ตามขอเสนอแนะของ สตง.
หรือเก็บไดนอยมาก  ใหช้ีแจงเหตุผลและมาตรการที่ไดดําเนินการ หรือ  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
จะดําเนินการตอไป 871  ลว. 17 มี.ค. 2538
            (3)  กรณีจัดเก็บรายไดหรือลูกหนี้คงคางไดเพ่ิมไมตองจัดสงสําเนา เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
ใบเสร็จรับเงินใหตรวจสอบ   แตหากเปนเรื่องที่ สตง. แจงใหตองสงใช การติดตามและแจงความ
เงินคืนคลังกรณีเบิกจายผิดระเบียบ  หรือไมมีระเบียบใหเบิกจาย ให คืบหนาการดําเนินการของ
สําเนาใบเสร็จรับเงินสงจังหวัดตรวจสอบดวย หนวยการบริหารราชการ
            (4)  กรณีมีเงินประกันสัญญาครบกําหนดจายคืนคงคาง ใหรายงาน สวนทองถ่ิน
ผลคืบหนาวาไดจายคืนผูวางประกันแลวจํานวนเทาไร  คงคางเทาไร  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
และในกรณีที่ไมมีผูมาขอรับคืนไดดําเนินการประการใด 532  ลว. 7 มี.ค.  2540
            (5)  กรณีไมไดจัดทําบัญชีคุมพัสดุ ไมไดใหเลขหมายประจําพัสดุ เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
ไมตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป  ฯลฯ  จะตอง เรื่องการมอบอํานาจการ
รายงานผลคืบหนาของการดําเนินการของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  มิใช ติดตามและแจงความคืบ
รายงานเพียงวาไดส่ังการใหเจาหนาที่ดําเนินการแลว  หนาการดําเนินการฯ
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กรณีการทักทวง การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระเบยบ  กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

       (6)  กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น  และ สตง. ใหดําเนินการสอบ  - พระราชบัญญัติความ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาตัวผูรับผิดชอบ    ใหเรงดําเนิน รบผดทางละเมิดของ
การตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ เจาหนาที่  พ.ศ. 2539
โดยเครงครัด  - ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวย หลักเกณฑ
การปฏิบัติเก่ียวกับความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่  พ.ศ. 2539
 - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
2092 ลว. 1 ก.ค. 2540
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แนวทางปฏิบัติของจังหวัด
กรณีการกํากับดูแล ติดตาม และแจงผลการดําเนินการแกไขขอบกพรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามขอทักทวง/ ขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

กรณีการทักทวง การดําเนินการของจังหวัด ระเบยบ  กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

1.  สตง. แจงผลการตรวจสอบโดย  -  ไมตองรายงานกระทรวงมหาดไทย
     ไมมีขอทักทวง  / ขอเสนอแนะ 

2.  สตง. แจงผลการตรวจสอบ      2.1   เมื่อครบกําหนด 60 วันนับตั้งแตวันที่ สตง. แจงใหองคกรปกครอง  -  คําส่ัง มท. ที่ 192 / 2537
    โดยมีขอทักทวง / ขอเสนอแนะ สวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง  หากจังหวัดยัง เรอง มอบอํานาจการติดตาม

ไมไดรับสําเนาคําช้ีแจง    หรือรายงานผลการดําเนินการขององคกร และแจงความคืบหนาการ
ปกครองสวนทองถ่ิน     ใหจังหวัดติดตามทวงถามขอทราบผลการ ดําเนินการของหนวยการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทันที บริหารราชการสวนทองถ่ิน 
     2.2  เมื่อไดรับผลการดําเนินการแกไขขอบกพรองฯ  ใหตรวจสอบวา ตามขอเสนอแนะของ สตง.
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการแกไขขอบกพรองครบถวน  -  พระราชบัญญัติประกอบ
ถูกตองตามระเบียบ  ตามที่ สตง. ทักทวงครบถวนทุกขอหรือไม  รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
      2.3  กรณีที่การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไม เงินแผนดิน  พ.ศ. 2542  
ครบถวนหรือไมชัดเจนตามขอเสนอแนะของ สตง.  ใหจังหวัดแจง มาตรา 44  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  หรือรายงาน  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
ผลคืบหนาของการดําเนินการใหครบถวนชัดเจน 1067  ลว. 5  เม.ย. 2537  
      2.4  เมื่อการช้ีแจง หรือการรายงานครบถวนชัดเจนแลว ใหรวบรวม เรื่อง มอบอํานาจการติดตาม
และสรุปผลการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให สตง. และแจงความคืบหนาการ
ทราบในคราวเดียว    ยกเวนกรณีที่จังหวัดเห็นวามีความจําเปนตอง ดําเนินการของหนวยการ
รายงานโดยรีบดวนไปกอน   แตเมื่อไดรับผลการดําเนินการฯ เพ่ิมเติม บรหารราชการสวนทองถ่ินฯ 
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ก็ใหรายงานเฉพาะเรื่องตามไป  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
ในภายหลัง  871  ลว. 17 มี.ค. 2538
  2.5  เมื่อไดแจงผลการดําเนินการฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรอง  กซอมความเขาใจ
ให สตง.ทราบแลว     ใหสําเนาเรื่องและสําเนาหนังสือของจังหวัด การตดตามและแจงความ
ที่แจง สตง.ใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย  โดยสําเนาเอกสารสง คบหนาการดําเนินการฯ
เทาที่จําเปน    เพ่ือใหกระทรวงมหาดไทยสามารถตรวจสอบไดวา  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามระเบียบครบถวนทุกขอ 532  ลว. 7 มี.ค.  2540
ตามที่ สตง. ทักทวงแลวหรือไม    (ไมตองจัดสงรายงานของ สตง. เรื่อง  ซักซอมความเขาใจ
ยกเวนกรณีท่ี มท . / สถ.  แจงขอเปนการเฉพาะไป)  เรื่องการมอบอํานาจฯ
  2.6  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีลูกหนี้คงคางเปนจํานวนมาก  - หนังสือ  ที่ มท.0313.6/ ว   
หรือคางนานจนขาดอายุความตามกฎหมาย   ใหจังหวัดกําชับองคกร 0208  ลว. 21 ม.ค.  2541



ี

 - 2 -

กรณีการทักทวง การดําเนินการของจังหวัด ระเบยบ  กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

ปกครองสวนทองถ่ินวางมาตรการเรงรัดจัดเก็บใหเสร็จส้ินโดยเร็วอยาให เรื่อง  การเรงรัดจัดเก็บ
ขาดอายุความ สวนรายที่ขาดอายุความแลวใหพิจารณาดําเนินการตาม รายไดและลูกหนี้คางชําระ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 0208  ลว. 21 ม.ค. 2541 และการจําหนายหนี้สูญ
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การพิจารณาโทษเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และผูบังคับบัญชา
กรณีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทักทวงองคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีขอบกพรองทางการเงิน  การบัญชี และการพัสดุ

ประเด็นบกพรอง ข้ันตอนการดําเนินการ ระเบียบกฎหมาย
ท่ีใหพิจารณาโทษ ของจังหวัด หรืออําเภอ แลวแตกรณี ท่ีเกี่ยวของ

   1. กรณี สตง. ทักทวงหนวย     1.1  จังหวัด หรืออําเภอ แลวแตกรณี  กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวน  -  พระราชบัญญัติประกอบ
รับตรวจวามีขอบกพรอง  เนื่องจาก ทองถ่ินพิจารณาดําเนินการทางวินัยแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  และผูบังคับ รฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  บัญชา   ในกรณีที่มีการปฏิบัติไมถูกตองตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน เงินแผนดิน  พ.ศ. 2542  
ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ซ่ึง ของทางราชการ  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบสวน  มาตรา 44  
มิใชกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ การลงโทษทางวินัย  การใหออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข   - พ.ร.บ. องคการบริหารสวน
ของรัฐทุจริต   และมีขอเสนอแนะ ตามประกาศของคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครอง จังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 77
ใหดําเนินการทางวินัยหรือพิจารณา สวนทองถ่ินในจังหวัดนั้นแลวแตกรณี  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
โทษทางวินัยแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รายงานผลใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและจังหวัดทราบ มาตรา 71  
และผูบังคับบัญชา       1.2  ใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานการตรวจ  - พ.ร.บ. สภาตําบลและ อบต. 

เงินแผนดิน และกระทรวงมหาดไทยทราบ พ.ศ. 2537 มาตรา 90

  2.  กรณี สตง.รายงานวาขอบกพรอง      2.1  ใหจังหวัด หรืออําเภอซ่ึงเปนผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครอง  - พ.ร.บ. องคการบริหารสวน
ที่ตรวจพบในปจจุบัน องคกรปกครอง สวนทองถ่ินแลวแตกรณี  เรงรัด  กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จงหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 77
สวนทองถ่ินไมไดดําเนินการแกไข ตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการแกไขขอบกพรองตามที่ สตง.ทักทวง  - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
ขอบกพรองดังกลาวตั้งแตงวดการเงิน ในปงบประมาณที่ผานมา  เปรียบเทียบกับขอทักทวงตามรายงานของ สตง. มาตรา 71  
กอน  หรือรายงานวาไดดําเนินการ ที่ไดรับในปจจุบัน   หากเปนขอบกพรองเรื่องเดียวกันหรือลักษณะเดียวกัน  - .ร.บ. สภาตําบลและ อบต. 
แกไขขอบกพรองแลว  แต สตง.ยัง ให งหวัดหรืออําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ พ.ศ. 2537 มาตรา 90
รายงานวามีขอบกพรองอีก เชนเดยวก   1.1 และ 1.2  ตามลําดับ


	บกพร่อง

