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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาปัญหาการจดัท าบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากหนงัสือบทความบทวจิยัขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและจาก
แหล่งอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 แนวคิด ทฤษฎ ี

การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 2 เร่ืองไดแ้ก่ 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยระเบียบจ านวน  
3  ฉบบั 
     1.1  ระเบียบเก่ียวกบัการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  ถึงแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2 ) พ.ศ.  2548   
     1.2  ระเบียบเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี  การจดัท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543  (กระทรวงมหาดไทย,  2543 ) 

    1.3  ระเบียบเก่ียวกับการพสัดุ  ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2535  
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี  9 )  พ.ศ.  2553  (กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

2.  ปัจจยัความส าเร็จในการจดัท าบญัชีระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
3.  แนวคิดเก่ียวกบัระบบงานคลงั  และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (แนว

ทางการจดัท าบญัชีและรายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ธนัวาคม 2556) 
 

 2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี
 2.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดท าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.1.1.1  ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ถึงแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  
2548  (กระทรวงมหาดไทย,  2548) 
 ระเบียบซ่ึงว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้านการเงินเป็นแนวเดียวกัน  ซ่ึงได้กล่าวถึง
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ขอ้ก าหนดในการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การเบิกเงิน  การกนัเงิน  การตรวจและการอนุมติัฎีกา  
ขอ้ก าหนดในการจ่ายเงิน  เงินสะสม  การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหน้ีสูญ  และการตรวจ
เงิน  โดยมีสาระส าคัญเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยืดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ก าหนดในการรับเงินหรือจ่ายเงิน  แบ่งเป็น  2  หมวด ๆ คือ 
  (1)  การรับเงิน  ก าหนดให้การรับเงินปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
  1.  บรรดาแบบพิมพแ์ละเอกสารใด ๆ ท่ีใช้ในการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การถอนเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตลอดจนแบบบญัชี
และทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด  เวน้แต่จะมีกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  2.  บรรดาเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้รับไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ให้น าส่งเป็น
รายไดท้ั้งส้ิน  หา้มมิใหก้นัไวเ้ป็นเงินฝาก  หรือเงินนอกงบประมาณ 
  3.  การรับเงินให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูช้  าระเงินทุก
คร้ัง  และให้ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่มเดียวกนัรับเงินทุกประเภท  เวน้แต่เงินประเภทใดมีการรับช าระเป็น
ประจ าและมีจ านวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงส าหรับการรับเงิน
ประเภทหน่ึงก็ได ้
  4.  ให้หน่วยงานคลงับนัทึกเงินท่ีไดรั้บในสมุดเงินสดภายในวนัท่ีไดรั้บเงินสด  เช็ค 
ดร๊าฟด์  หรือตราสารอย่างอ่ืนนั้น  โดยตอ้งแสดงให้ทราบว่าไดรั้บเงินตามฎีกาใบเสร็จรับเงิน  หรือ
เอกสารอ่ืนเล่มใด  เลขท่ีใด  จ  านวนเท่าใด 
  5.  การรับเงินภายหลงัก าหนดเวลาปิดบญัชีส าหรับวนันั้นแลว้ให้บนัทึกการรับเงิน
วนันั้นและเก็บเงินสดในตูนิ้รภยั 
  6.  เม่ือส้ินเวลารับเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีผูห้นา้ท่ีผูมี้หนา้ท่ีจดัเก็บหรือรับช าระเงิน  น าเงินท่ี
ไดรั้บพร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงิน  และเอกสารอ่ืนท่ีจดัเก็บวนันั้นทั้งหมดส่งต่อเจา้หน้าท่ีการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อน าฝากธนาคาร  กรณีท่ีน าฝากธนาคารไม่ทนัให้เก็บรักษาไวใ้นตู้
นิรภยั 
  7.  ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ติดตั้ งไวใ้นห้องท่ีมั่นคง  หรือท่ี
ปลอดภยัภายในส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
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  8.  ตูนิ้รภยัให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก  โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูก
กุญแจคนละดอก  ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผูอ่ื้นท าหน้าท่ีกรรมการแทน  เวน้แต่เป็นการ
มอบหมายใหก้รรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชัว่คราว 
  9.  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลงัจดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าวนัตามแบบท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดเป็นประจ าทุกวนัท่ีมีการรับจ่ายเงิน 
  10.  การถอนเงินฝากธนาคารขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท าให้โดยให้ผูมี้อ  านาจ
ลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกนัอยา่งนอ้ยสามคนเป็นผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือฝากถอนร่วมกนั 
  11.  การจดัท าแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด 
  12.  การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด  ใหเ้บิกไดแ้ต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น 
  (2)  การจ่ายเงิน ก าหนดให้การจ่ายเงินปฏิบัติดังต่อไปนี ้
  1.  การจ่ายเงินให้แก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค กรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจเป็นเช็ค
ได ้ ใหจ้ดัท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อใหธ้นาคารออกตัว๋แลกเงินสั่งจ่ายใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ 
  2.  เงินท่ีขอเบิกจากหน่วยงานคลงัเพื่อการใด  ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้น
เท่านั้นจะน าไปจ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได ้
  3.  การจ่ายเงินให้เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินทุกรายการ  จะตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายไว้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  4.  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บรักษาหลกัฐานการจ่ายซ่ึงส านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดินยงัไม่ไดต้รวจสอบได้ในท่ีปลอดภยั อย่าให้ช ารุด สูญหาย  หรือเสียหายได ้ และเม่ือได้
ตรวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บอยา่งเอกสารธรรมดา 
  5.  การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะท่ีผูย้ืมได้ท าสัญญาการยืมเงินตามแบบท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด  และผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินยมืตามสัญญา
การยมืแลว้เท่านั้น 
  6.  ผูย้ืมแต่ละรายตอ้งไม่มีเงินคา้งช าระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและให้ยืมได้
เฉพาะผูมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานนั้น ๆ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหา้มยมืแทนกนั 
  7.  กรณีครบก าหนดส่งใช้เงินยืมแต่ผูย้ืมยงัไม่ชดใช้เงินยืม  ให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินมี
อ านาจสั่งการใหผู้ค้า้งช าระส่งคืนภายในก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร  อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนั   
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  8.  เงินท่ียืมไป  ให้ผู ้ยืมส่งใบส าคัญและเงินเหลือจ่าย  (ถ้ามี)  ภายในก าหนด
ระยะเวลาดงัน้ี  กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงานหรือเดินทางกลบัภูมิล าเนา  ให้ส่งต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจ่ายเงินใหย้มืทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือธนาณติัแลว้แต่กรณี  ภายในสามสิบ
วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บเงิน  กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้ห้ยืม
ภายในสิบหา้วนันบัจากวนัท่ีกลบัมาถึง  การยมืเงินเพื่อปฏิบติัราชการอ่ืนให้ส่งต่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินผูใ้หย้มืภายในสามสิบวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บเงิน 
  นอกเหนือจากดา้นการรับ  จ่ายเงิน   ยงัไดก้ล่าวถึงสาระส าคญัท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัท าเพื่อการตรวจเงิน  ดงัน้ี 
  1.  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบญัชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย  รวมทั้ง
สรรพบญัชีหรือทะเบียนอ่ืนใด  ตาท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
  2.  ให้หวัหนา้หน่วยงานคลงัท ารายงานแสดงรายรับ  รายจ่ายและงบทดลองเป็นราย
เดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อน าเสนอผูบ้ริหารส่วนท้องถ่ินเพื่อทราบในฐานะ
หวัหน้าผูบ้งัคบับญัชา  และส่งส าเนาให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
นายอ าเภอ 
  3.  ให้หัวหน้าหน่วยงานคลงัจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด  เพื่อส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวนันับแต่วนัส้ินปี  และส่งส าเนาให้ผูว้่าราชการจงัหวดั  ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลใหส่้งนายอ าเภอ 
  4.  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ 
โดยเปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบ   ณ  ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวลาอนัสมควร 
 
  2.1.1.2  ระเบียบเกี่ยวกบัการบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  (กระทรวงมหาดไทย,  2543 ) 
 

  ระเบียบซ่ึงก าหนดการบนัทึกบญัชีการใชจ่้ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
เป็นรูปแบบเดียวกนั และเพื่อให้การจดัท ารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการกระจายอ านาจและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการลงบญัชี
รายรับ  การลงบญัชีรายจ่าย  การบันทึกบัญชีเงินท่ีไม่ปรากฏรายการในงบประมาณรายจ่าย การ
จ่ายเงินล่วงหนา้  การเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การจ าหน่ายหน้ีสูญ  การแกไ้ข
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ขอ้ผดิพลาด  การปิดบญัชี  การจดัทายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน  โดยมีสาระส าคญัเพื่อให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 
  1.  เม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่ให้บันทึกยอดประมาณการรายรับทุกประเภทจาก
งบประมาณรายจ่ายและยอดลูกหน้ีภาษีต่าง ๆ ท่ีคงคา้งลงในทะเบียนเงินรายรับดว้ยหมึกสีแดง 
  2.  เม่ือไดรั้บช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี  และภาษีป้ายในแต่ละวนั
ให้บนัทึกแยกการช าระภาษีปีปัจจุบนั  และภาษีคา้งช าระในใบน าส่งเงิน  และใบส าคญัสรุปใบน าส่ง
เงิน 
  3.  ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน  ให้รวมยอดตวัเลขภาษีแต่ละประเภทท่ีจดัเก็บได้
จากทะเบียนเงินรายรับ  แลว้จดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐานหมายเลข  3  รวมกบัรายรับประเภท
อ่ืน ๆ เพื่อลงบญัชีแยกประเภท 
  4.  ทุกวนัส้ินปีงบประมาณให้ส ารวจรายช่ือผูค้า้งช าระภาษีตามปีท่ีคา้งช าระพร้อม
ดว้ยจ านวนเงินตามท่ีปรากฏในรายละเอียดผูช้  าระภาษี  และจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี  แลว้จดัท าใบ
ผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  เพื่อตั้งยอดเงินท่ีคา้งช าระภาษีแต่ละประเภทเป็นบญัชีลูกหน้ี 
  5.  เม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่  ให้น าประมาณการรายจ่ายบันทึกลงในทะเบียน
รายจ่ายตามงบประมาณในช่องงบประมาณคงเหลือ  โดยแยกตามหมวด  ประเภท  แผนงาน  งานและ
โครงการ 
  6.  กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเงิน  และมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้พื่อน าส่ง
หน่วยงานสรรพากร  ให้ออกหนงัสือรับรองการหักภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  จ  านวน  1 ชุด  (3 ฉบบั)  มอบให้
ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  1  ฉบบั  ติดไวก้บัฎีกา  1  ฉบบั  และเก็บรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน  1  ฉบบั 
  7.  ให้จดัท ารายงานต่าง ๆ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นประจ า
ทุกเดือน  ดงัน้ี  
  1)  รายงานรับ- จ่ายเงินสด 
  2)  รายงานกระแสเงินสด 
  3)  งบทดลอง 
  4)  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
  5)  กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) 
  6)  กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) 
  7)  กระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 
  8)  กระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย 



 
 

9 
 

  8.  ให้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจ าทุก  4  เดือนเพื่อ
แสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินดงัน้ี 
  1)  งบแสดงฐานะการเงิน 
  2)  งบทรัพยสิ์น 
  3)  งบหน้ีสิน 
  4)  งบเงินสะสม 
  5)  รายละเอียดลูกหน้ี  (กค.2) 
  6)  รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน 
  7)  รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 
  8)  รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม 
  9)  งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ 
 10)  งบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม 
 11)  รายงานรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม 
 
  2.1.1.3  ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ  ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2535  แก้ไขเพิม่เติมถึง  (ฉบับที ่ 9 )  พ.ศ.  2553  (กระทรวงมหาดไทย, 2553)   
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการพสัดุ
โดยใช้เงินงบประมาณ  เงินกู ้ เงินช่วยเหลือ  เงินนอกงบประมาณ  เงินยืมเงินสะสม  เวน้แต่ไดมี้การ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงได้ถึงข้อก าหนดในการจดัซ้ือจดัจ้าง  รายงานการขอซ้ือขอจ้าง    การ
คดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือและการจา้ง  อ านาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้ง วิธีการซ้ือการ
จา้ง การจ่ายเงินล่วงหน้า  การตรวจรับพสัดุ  การตรวจการจา้งและการควบคุมงานก่อสร้าง การจา้งท่ี
ปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า  สัญญาและหลกัประกนั  การ
ลงโทษผูทิ้้งงาน  การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ   โดยมีสาระส าคญัเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินยดืถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  การตรวจสอบพสัดุประจ าปี   
  ก่อนส้ินเดือนกันยายนทุกปี  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีใช่เจา้หน้าท่ีพสัดุคน
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หน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุงวดตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคมปีก่อน
จนถึงวนัท่ี  30  กนัยายนปีปัจจุบนัและตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียงวนัส้ินงวดนั้น 
  ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการ
วนัแรกของเดือนตุลาคมเป็นตน้ไป  วา่การรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่  พสัดุใดไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นราชการ
ต่อไปแลว้ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน  30  วนัท าการ  นบัแต่วนัเร่ิม
ด าเนินการตรวจสอบพสัดุนั้น 
  เม่ือผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานจากเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบแลว้  ให้ส่งส าเนารายงานไปยงั
ส านกังานตรวจเงิน  หรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค แลว้แต่กรณี    1  ชุด 
  เม่ือหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินได้รับรายงาน
ดงักล่าวแลว้  และปรากฏว่ามีพสัดุช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป หรือไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ในราชการ
ต่อไป  ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริงข้ึนคณะหน่ึง  เวน้แต่กรณีท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  
เป็นการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้หวัหนา้ฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาสั่งการใหด้ าเนินการจ าหน่ายต่อไปได ้
  ถา้ผลการพิจารณาปรากฏวา่  จะตอ้งหาตวัผูรั้บผิดทางละเมิด  ให้หวัหนา้ฝ่ายบริหาร
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
  (2)  การจ าหน่าย 
  หลงัจากการตรวจสอบแลว้  พสัดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก  ให้เจา้หน้าท่ีพสัดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อพิจารณาสั่งใหด้ าเนินการตามวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  1.  ขาย  ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ไดผ้ลดีให้น าวิธีท่ีก าหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม  เวน้แต่การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคา
ซ้ือหรือไดม้ารวมกนัไม่เกิน  100,000  บาท  จะขายโดยวธีิตกลงราคาโดยไม่ตอ้งทอดตลาดก่อนก็ได ้
   การขายให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืน  
ซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การสถานสา
ธารณกุศล  ใหข้ายโดยวธีิตกลงราคา 
  2.  แลกเปล่ียน  ใหด้ าเนินการตามวธีิการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  3. โอน  ให้โอนแก่ส่วนราชการ  หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงาน
อ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือองคก์ารสถานสา
ธารณกุศล  ทั้งน้ีใหมี้หลกัฐานการส่งมอบไวต่้อกนัดว้ย 
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  4.  แปรสภาพหรือท าลาย  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด 
  การก าหนดตามตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  60  วนั  นับแต่วนัท่ี
หวัหนา้ฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินสั่งการ 
  เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่วยพสัดุ  ให้ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
วธีิการงบประมาณหรือขอ้ตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณี 
  (3)  การจ าหน่ายเป็นสูญ 
  ในกรณีท่ีพสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผิดหรือมีตวัผูรั้บผิดแต่ไม่สามารถชดใช้
ตามหลกัเกณฑ์เร่ืองความรับผิดทางแพ่ง  หรือมีตวัพสัดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการได ้ ให้จ  าหน่าย
พสัดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1.  ถ้าพสัดุนั้ นมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่เกิน  200,000บาท  ให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
  2.  ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือหรือไดม้ารวมกนัเกิน  200,000บาท  ให้ผูว้า่ราชการจงัหวดั
เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั   
 
 2.1.2 ปัจจัยความส าเร็จในการจัดท าบัญชีระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (จรัส อติวทิยา
ภรณ์, 2548: 43-44) 
 

  การจดัท าบญัชีให้มีความส าเร็จนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลายๆ อย่างท่ีจะ
น ามาประกอบกนัแล้วเราสามารถจดัท าบญัชีได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัท า
บญัชีระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  5  ปัจจยั  คือ 
  1.  ดา้นบุคลากร  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัท าบญัชี  มีจ  านวนของบุคลากรเพียงพอ  และไดเ้ขา้รับการอบรมการจดัท าบญัชีเพียงใด  รับการ
พฒันาดา้นบญัชีเพียงใด  มีการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ เช่น  การเงินและพสัดุเป็นอยา่งดีหรือไม่  
และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีในระดบัใด  โดยเร่ืองความรู้ความเขา้เร่ืองเอกสาร
ขั้นต้น  เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเร่ืองรายงานต่าง ๆ และเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสมุดบญัชีและ
ทะเบียนท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชีเพียงใด 
  2. ดา้นการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  เจา้หน้าท่ีกองคลงัท่ีรับผิดชอบได้รับการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารเพียงใด  ไดรั้บการสนบัสนุนอุปกรณ์และงบประมาณเพียงใด  เจา้หน้าท่ีกอง
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คลงัมีความสนใจในการแกปั้ญหาดา้นบญัชีเพียงพอ  และผูบ้ริหารไดเ้ห็นความส าคญัทางดา้นบญัชี
เพียงใด 
  3.  ดา้นเทคโนโลยี  มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช่วยในการท างานอยา่งเพียงพอ  และ
เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่เพิ่มขีดความสามารถสูงมีโปรแกรมส าเร็จรูปดา้นบญัชีช่วยในการ
ปฏิบติังานและออกรายงานโดยใชร้ะบบบญัชีเพียงใด 
  4.  ด้านกระบวนการ  ระบบบญัชีแยกตามเกณฑ์คงค้างมีขั้นตอนท่ีขดัเจน  ได้จดั
เอกสารประกอบใบส าคญัการบนัทึกบญัชีอยา่งเหมาะสม  มีการจดัท าสมุดและทะเบียนเหมาะสมท า
การตรวจสอบความถูกตอ้งไดย้ากอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ การออกรายงานการเงินไดเ้ร็วทนัเวลาไม่
ผดิพลาดอยูเ่สมอ 
  5.  ดา้นคู่มือ  มีคู่มือประกอบการท างาน  โดยคู่มืออ่านแล้วเขา้ใจง่าย  คู่มือมีความ
ครบถ้วน  มีตวัอย่างประกอบอย่างเพียงพอ  ปัญหาคู่มือไม่มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง  คู่มือมีความ
ละเอียดง่ายแก่การคน้หา 

คุณลกัษณะของขอ้มูลทางบญัชี  ประกอบดว้ย  7 องคป์ระกอบ  คือ 
  1.  เก่ียวขอ้ง  (Relevant)  ขอ้มูลจะมีความเก่ียวขอ้งกบังานหากเป็นส่ิงท่ีช่วยลดความ
ไม่แน่นอนเพิ่มความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์ให้กบัผูท่ี้ตอ้งตดัสินใจ  หรือยืนยนัหรือ
แกไ้ขส่ิงท่ีมีผูค้าดการณ์ล่วงหนา้ 
  2.  เช่ือถือได ้ (  Reliability)  ขอ้มูลจะเช่ือถือได้ก็ต่อเม่ือปราศจากขอ้บกพร่องหรือ
อคติและแสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมขององคก์รอยา่งตรงไปตรงมา 
  3.  ครบถว้น  (Complete)  ขอ้มูลจะครบถว้นก็ต่อเม่ือขอ้มูลนั้น ๆ มิไดล้ะเวน้แง่มุม
ส าคญัท่ีซ่อนอยูใ่นเหตุการณ์หรือกิจกรรมท่ีก าลงัประเมินอยู ่
  4.  ทันต่อเหตุการณ์  (Timely)  ข้อมูลจะถือว่าทันต่อเหตุการณ์ก็ต่อเม่ือผูมี้สิทธิ
ตดัสินใจไดรั้บขอ้มูลนั้นก่อนท าการตดัสินใจ 
  5.  ความเขา้ใจได ้ (Understandable)  ขอ้มูลจะเขา้ใจได ้ ก็ต่อเม่ือไดรั้บการน าเสนอ
ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดแ้ละสามารถเขา้ใจไดดี้ 
  6.  ตรวจสอบได ้ (Verifiable)  ขอ้มูลจะตรวจสอบไดห้ากผูเ้ขา้ใจขอ้มูลนั้นสองคน
แยกกนัท ากิจกรรมนั้น ๆ แลว้ไดรั้บผลเช่นเดียวกนั 
  7.  เขา้ถึงได ้ (Accessible)  ขอ้มูลจะเขา้ถึงได ้ หากมนัสามารถปรากฏต่อผูใ้ชใ้นเวลา
ท่ีตอ้งการและในรูปแบบท่ีสามารถใชง้านได ้
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 2.1.3   แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานคลัง  และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แนวทางการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ธันวาคม 2556) 
  ระบบงานคลงัเป็นกระบวนการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนในรอบปีงบประมาณ  1  ตุลาคม  
-  30  กนัยายน  ซ่ึงจะประกอบไดด้ว้ยระบบงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนก่อนหลงั  ตามล าดบั
ซ่ึงสามารถแบ่งได ้ 6  ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่  1  ระบบงบประมาณ  โดยเร่ิมจากการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีทั้งน้ี  
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเด่ียวกับแผนแม่บทหรือแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา  ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว 3 - 5 ปี ในการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีจะเร่ิมท่ีการ
ประมาณการรายรับซ่ึงประกอบดว้ย  รายไดซ่ึ้งจ าแนกเป็น 
   1.  หมวดภาษีอากร 
   2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
   3.  หมวดรายไดจ้ากสินทรัพย ์
   4.  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย ์
   5.  หมวดเงินอุดหนุน 
   6.  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 
  เม่ือการประมาณการรายรบเสร็จส้ินแล้วก็จะเป็นการจดัท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยก าหนดรายละเอียดของแผนรายจ่ายตามแผนงานดา้นต่าง ๆ และ
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย  หลงัจากนั้นจึงน าแผนปฏิบติัการและงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวเขา้สู่
กระบวนการพิจารณางบประมาณตามกฎหมาย (ขั้นตอนการอนุมติังบประมาณ)  โดยฝ่ายบริหารของ 
อปท. จะน าร่างแผน ฯ ดงักล่าว เขา้สู่กระบวนการพิจารณาของสภา อปท. เม่ือสภา อปท. ให้ความ
เห็นชอบแลว้จะตอ้งน าร่างแผน ฯ ดงักล่าวเสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัหรือนายอ าเภอ เพื่อให้ความ
เห็นชอบดว้ย  แลว้จึงจะสามารถประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ข้ันตอนที่  2  ระบบพัสดุ  ท าหน้าท่ีจดัหาทรัพยสิ์น  เคร่ืองมือ  วสัดุ  อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรงและทันตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ อปท. เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ โดยหลักการของการบริหารงานพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ  คือ การจดัหาพสัดุใหต้รงตามความตอ้งการ  ทนัเวลาท่ีก าหนด และดว้ยตน้ทุนต ่าสุด 
  ขั้นตอนที่  3  ระบบการเงิน  ท าหน้าท่ีจดัท าประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงิน  และ
บริหารเงินสดในแต่ละรอบเดือนให้มีเงินเพียงพอท่ีจะน าไปใช้จ่าย  ทั้งน้ี  หลกัการของการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพ  คือ  การวางแผนการรับ - จ่ายเงินตามเอกสารหลกัฐานจากทั้งภายในและ
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ภายนอกองคก์รใหถู้กตอ้งตามระเบียบอยา่งโปร่งใส  ประหยดั  มีความคล่องตวั  และมีความเส่ียงนอ้ย
ท่ีสุด 
  ขั้นตอนที่  4  ระบบบัญชี  ท าหน้าท่ีบนัทึกรายการธุรกรรมทางการเงินตามหลกัฐาน
ทางการเงินในรอบปีงบประมาณให้ครบถว้นและถูกตอ้งตามระบบบญัชีท่ีก าหนด  โดยจ าแนกตาม
ประเภทรายการ  หรือผงับญัชี  ซ่ึงประกอบดว้ยรายการส าคญั ๆ 4  ประเภท  คือ  สินทรัพย ์ หน้ีสิน    
รายได้  และค่าใช้จ่าย  แล้วสรุปเป็นงบการเงินประจ าปี  ประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  งบ
แสดงผลการด าเนินงาน  และงบกระแสเงินสด  และน าเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประเมินสภาวการณ์ทางการเงิน  ปัญหาและแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ขั้นตอนที่  5  ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ  มีหนา้ท่ีหลกัในการเป็นเคร่ืองมือ
ตรวจสอบระดบัธรรมาภิบาลของระบบงานคลงั  กล่าวคือ  กระบวนการตรวจสอบภายในขององคก์ร
จะควบคุมการปฏิบัติงานคลังด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและอ านาจท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสร้างความน่าเช่ือถือในการปฏิบติังานคลังของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง แก้ไข
ประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบของการบริหารงานคลงัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่  6  ระบบประเมินผล  มีหน้าท่ีหลกัในการเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการ
วดัผลผลิต  (Output)  และวดัผลลพัธ์ (Outcomes) ของโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ  โดย
เปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ  (Key  Performance Indicators) หรือวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของโครงการ 
   
2.2  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  สุนทรี  ศรีไทย  (2552)  ไดศึ้กษาเร่ือง  ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของ
บุคลากรส่วนการคลงั  สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  ผลการศึกษา
พบว่าความตอ้งการพฒันาความรู้ทางทางการบญัชีท่ีผูต้อบแบบสอบถามต้องการพฒันาสูงสุดคือ  
ความรู้ดา้นการจดัท ารายงาน  ไดแ้ก่ความรู้ในการจดัท างบทรัพยสิ์น  รองลงมาคือการจดัท าทะเบียน  
ไดแ้ก่  การจดัท ารายงานรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  และการบนัทึกบญัชี  ไดแ้ก่  การ
ปิดบญัชี  และยงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีในภาพรวมของส่วนการคลงั  มากท่ีสุด  
ความต้องการพฒันาความรู้ทางการบัญชีจ าแนกตามต าแหน่ง  พบว่า  ผูท่ี้มีต าแหน่งเจา้พนักงาน
การเงินและบญัชีมีความตอ้งการพฒันาสูงสุด  รองลงมาคือหวัหนา้ส่วนการคลงั  นกัวิชาการเงินและ
บญัชี  โดยพบว่าหัวหน้าส่วนการคลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ด้านการจดัท าทะเบียนและการ
จดัท ารายงานสูงสุด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีมีความ
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ตอ้งการพฒันาความรู้ด้านการจดัท ารายงานสูงสุด  และนักวิชาการเงินและบญัชี  มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ดา้นการจดัท าทะเบียน  นอกจากน้ียงัพบว่าความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีใน
ภาพรวมของบุคลากรส่วนการคลงั  ความรู้ดา้นการจดัท ารายงานเป็นความรู้ท่ีบุคลากรส่วนการคลงั
ตอ้งการพฒันาสูงสุด 

  นิตยา  มณีรัตน์  (2553)  ได้ศึกษาเร่ือง  การใช้ระบบบริหารการคลังขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e -LAAS)  ในจงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการใชร้ะบบ  e - LAAS  ทั้ง  5   ปัจจยั  ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นการ
จดัการและสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นเทคโนโลยี  ดา้นกระบวนการของโปรแกรม  และดา้น
คู่มือ นั้น  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามรุนแรงในระดบัปานกลาง  และนอ้ย  ดา้นความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบ  e-LAAS  จ านวน  4  ระบบ  พบว่าระบบงบประมาณมีความรู้ความเช้าใจในระดบัมากท่ีสุด  
ระบบบญัชีมีความเขา้ในใจระดบัมาก  ส่วนระบบขอ้มูลรายรับและระบบขอ้มูลรายจ่ายมีความรู้ความ
เขา้ใจในระดบัปานกลางและยงัพบวา่  ดา้นบุคลากร  ไม่เคยไดเ้ขา้ฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมบญัชี  มี
ประสบการณ์ในการใชร้ะบบมีนอ้ย  และยงัไม่คุน้เคยกบัการใชร้ะบบ e-LAAS  และผูป้ฏิบติังานดา้น
การคลังและงบประมาณปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนกันไม่ได้  ด้านการจัดการและสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา  พบว่าองค์กรมีผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัและงบประมาณมีจ านวน  1- 5  คน ซ่ึงถือว่า
เป็นองค์กรขนาดเล็ก  และไม่มีการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการอบรมในองค์กรและวสัดุอุปกรณ์  
ดา้นเทคโนโลยี  พบวา่  มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ  ซ่ึงส่งผลในการปฏิบติังานในระบบ e-LAAS  ไม่
ทัว่ถึง  และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชท้  างานเป็นแบบ Network (เครือข่าย)  ท าให้การปฏิบติัในระบบ  e-
LAAS ชา้ไม่ทนัเวลา  ดา้นกระบวนการของโปรแกรม  พบวา่ระบบe-LAAS  มีขั้นตอนท่ียุง่ยากท าให้
ผูใ้ชร้ะบบท างานไดย้าก 

 อรวรรณ  ค้ากระโทก  (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง  แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในทางการเงินและบญัชีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  
การด าเนินการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชีส่วนใหญ่มีแนวทางปฏิบติัเป็นไปตามแนวทางการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  สามารถสรุปตามองคป์ระกอบการควบคุมภายใน
ดา้นการเงินและบญัชี  5  องคป์ระกอบ  ดงัน้ี    ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม  ดา้นการประเมินความ
เส่ียง  ด้านกิจกรรมการควบคุม  ด้านระบบสาระสนเทศและการส่ือสารและด้านการติดตามและ
ประเมินผล  มีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัโดยมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมเป็นราฐานท่ีจะท าให้
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คง  สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐาน
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ส าคญัท าให้มีการปฏิบติัตามองค์ประกอบอ่ืน ๆ องค์ประกอบทั้ง 5  น้ี จะถือว่าเป็นมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดและยงัเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการควบคุม
ภายในซ่ึงจะเป็นรากฐานไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 3 ประการ  คือเปิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  สร้างความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและท าหมีการ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

 


