บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาปั ญหาการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากหนังสื อบทความบทวิจยั ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตและจาก
แหล่งอื่นที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎี
การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่ องได้แก่
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลประกอบด้วยระเบียบจานวน
3 ฉบับ
1.1 ระเบี ยบเกี่ ยวกับการรับเงิ น การเบิ กจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิ น และการ
ตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
1.2 ระเบียบเกี่ ยวกับการบันทึ กบัญชี การจัดทาทะเบี ยนและรายงานการเงิ นขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (กระทรวงมหาดไทย, 2543 )
1.3 ระเบี ยบเกี่ ย วกับ การพัส ดุ ของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 (กระทรวงมหาดไทย, 2553)
2. ปัจจัยความสาเร็ จในการจัดทาบัญชีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. แนวคิดเกี่ ยวกับระบบงานคลัง และงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (แนว
ทางการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, ธันวาคม 2556)
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดทาบัญชีขององค์ การบริหารส่ วนตาบล
2.1.1.1 ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน
และการตรวจเงินของ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 ถึงแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2548 (กระทรวงมหาดไทย, 2548)
ระเบี ยบซึ่ งว่าด้วยการรับเงิ น การเบิ กจ่ายเงิ น การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงิ น เพื่ อ ให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น บริ ห ารงานด้านการเงิ น เป็ นแนวเดี ย วกัน ซึ่ งได้ก ล่ าวถึ ง
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ข้อกาหนดในการรับเงิ น การเก็บรั กษาเงิ น การเบิ กเงิ น การกันเงิ น การตรวจและการอนุ มตั ิฎีกา
ข้อกาหนดในการจ่ายเงิ น เงินสะสม การถอนคืนเงิ นรายรับและการจาหน่ ายหนี้ สูญ และการตรวจ
เงิ น โดยมี ส าระส าคัญ เพื่ อ ให้ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ยืด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติง าน
ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดในการรับเงินหรื อจ่ายเงิน แบ่งเป็ น 2 หมวด ๆ คือ
(1) การรับเงิน กาหนดให้ การรับเงินปฏิบัติดังต่ อไปนี้
1. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ ใช้ในการรับเงิ น เบิ กจ่ายเงิ น การฝากเงิ น
การถอนเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชี
และทะเบี ยนต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นกาหนด เว้นแต่จะมี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
2. บรรดาเงิ นที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้รับ ไว้เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ให้นาส่ งเป็ น
รายได้ท้ งั สิ้ น ห้ามมิให้กนั ไว้เป็ นเงินฝาก หรื อเงินนอกงบประมาณ
3. การรับเงินให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผชู ้ าระเงินทุก
ครั้ง และให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดมีการรับชาระเป็ น
ประจาและมีจานวนมากรายจะแยกใบเสร็ จรับเงิ นจะแยกใบเสร็ จรับเงิ นเล่มหนึ่ งสาหรับการรับเงิ น
ประเภทหนึ่งก็ได้
4. ให้หน่วยงานคลังบันทึกเงินที่ได้รับในสมุดเงินสดภายในวันที่ได้รับเงินสด เช็ค
ดร๊ าฟด์ หรื อตราสารอย่างอื่นนั้น โดยต้องแสดงให้ทราบว่าได้รับเงิ นตามฎี กาใบเสร็ จรับเงิ น หรื อ
เอกสารอื่นเล่มใด เลขที่ใด จานวนเท่าใด
5. การรับเงิ นภายหลังกาหนดเวลาปิ ดบัญชี สาหรับวันนั้นแล้วให้บนั ทึกการรับเงิ น
วันนั้นและเก็บเงินสดในตูน้ ิรภัย
6. เมื่อสิ้ นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผหู ้ น้าที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั เก็บหรื อรับชาระเงิน นาเงินที่
ได้รับพร้อมสาเนาใบเสร็ จรับเงิน และเอกสารอื่นที่จดั เก็บวันนั้นทั้งหมดส่ งต่อเจ้าหน้าที่การเงินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อนาฝากธนาคาร กรณี ที่นาฝากธนาคารไม่ทนั ให้เก็บรักษาไว้ในตู ้
นิรภัย
7. ตู ้นิ รภัย ขององค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ให้ ติ ด ตั้ง ไว้ใ นห้ อ งที่ ม ั่น คง หรื อ ที่
ปลอดภัยภายในสานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
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8. ตูน้ ิ รภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก โดยให้กรรมการเก็บ รักษาเงิ นถื อลู ก
กุญแจคนละดอก ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผอู ้ ื่นทาหน้าที่กรรมการแทน เว้นแต่เป็ นการ
มอบหมายให้กรรมการซึ่ งได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนชัว่ คราว
9. ให้หัวหน้าหน่ วยงานคลังจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวันตามแบบที่กรม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดเป็ นประจาทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน
10. การถอนเงินฝากธนาคารขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นทาให้โดยให้ผมู ้ ีอานาจ
ลงนามสัง่ จ่ายเงินร่ วมกันอย่างน้อยสามคนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อฝากถอนร่ วมกัน
11. การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิ น ให้ เป็ นไปตามที่ ก รมส่ งเสริ ม การปกครองส่ วน
ท้องถิ่นกาหนด
12. การขอเบิ ก เงิ น จากหน่ ว ยงานคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปี งบประมาณนั้น
(2) การจ่ ายเงิน กาหนดให้ การจ่ ายเงินปฏิบัติดังต่ อไปนี้
1. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ ให้จ่ายเป็ นเช็ค กรณี จาเป็ นที่ไม่อาจเป็ นเช็ค
ได้ ให้จดั ทาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตัว๋ แลกเงินสัง่ จ่ายให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ
2. เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากหน่ วยงานคลังเพื่ อการใด ให้ นาไปจ่ายได้เฉพาะเพื่ อการนั้น
เท่านั้นจะนาไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
3. การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิ รับเงินทุกรายการ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
4. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายซึ่ งสานักงานการตรวจ
เงิ นแผ่นดิ นยังไม่ได้ตรวจสอบได้ในที่ ปลอดภัย อย่าให้ชารุ ด สู ญหาย หรื อเสี ยหายได้ และเมื่อได้
ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา
5. การจ่ ายเงิ น ยื ม จะจ่ า ยได้เฉพาะที่ ผูย้ ืม ได้ท าสั ญ ญาการยืม เงิ น ตามแบบที่ ก รม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด และผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่นได้อนุมตั ิให้จ่ายเงินยืมตามสัญญา
การยืมแล้วเท่านั้น
6. ผูย้ ืมแต่ละรายต้องไม่มีเงินค้างชาระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและให้ยืมได้
เฉพาะผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและห้ามยืมแทนกัน
7. กรณี ครบก าหนดส่ งใช้เงิ นยืม แต่ผูย้ ืมยังไม่ชดใช้เงิ นยืม ให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นมี
อานาจสั่งการให้ผคู ้ า้ งชาระส่ งคืนภายในกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกินสามสิ บวัน
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8. เงิ น ที่ ยื ม ไป ให้ ผู ้ยื ม ส่ ง ใบส าคัญ และเงิ น เหลื อ จ่ า ย (ถ้ า มี ) ภายในก าหนด
ระยะเวลาดังนี้ กรณี เดิ นทางไปประจาต่างสานักงานหรื อเดิ นทางกลับภู มิลาเนา ให้ส่งต่อองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยมื ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายในสามสิ บ
วันนับจากวันที่ได้รับเงิน กรณี เดิ นทางไปราชการอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นผูใ้ ห้ยืม
ภายในสิ บห้าวันนับจากวันที่กลับมาถึง การยืมเงินเพื่อปฏิบตั ิราชการอื่นให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นผูใ้ ห้ยมื ภายในสามสิ บวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
นอกเหนือจากด้านการรับ จ่ายเงิน ยังได้กล่าวถึงสาระสาคัญที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดทาเพื่อการตรวจเงิน ดังนี้
1. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจัดทาบัญชี และทะเบี ยนรายรับรายจ่าย รวมทั้ง
สรรพบัญชีหรื อทะเบียนอื่นใด ตาที่กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
2. ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังทารายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็ นราย
เดื อนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่ อนาเสนอผูบ้ ริ ห ารส่ วนท้องถิ่ นเพื่ อทราบในฐานะ
หัวหน้าผูบ้ งั คับบัญชา และส่ งสาเนาให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบลให้ส่ง
นายอาเภอ
3. ให้หัวหน้าหน่ วยงานคลังจัดทางบแสดงฐานะการเงิ นและงบอื่น ๆ ตามแบบที่
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ นก าหนด เพื่ อส่ ง ให้ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ นส่ วนภู มิ ภาค
ตรวจสอบภายในเก้าสิ บ วันนับ แต่วนั สิ้ นปี และส่ งส าเนาให้ผูว้ ่าราชการจังหวัด ส าหรั บ องค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลให้ส่งนายอาเภอ
4. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร
2.1.1.2 ระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและรายงานการเงินของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (กระทรวงมหาดไทย, 2543 )
ระเบียบซึ่ งกาหนดการบันทึกบัญชีการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้
เป็ นรู ปแบบเดียวกัน และเพื่อให้การจัดทารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเหมาะสม
สอดคล้องกับการกระจายอานาจและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งได้กล่าวถึ งการลงบัญชี
รายรั บ การลงบัญ ชี รายจ่ าย การบัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น ที่ ไ ม่ ป รากฏรายการในงบประมาณรายจ่าย การ
จ่ายเงินล่วงหน้า การเบิกตัดปี การบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงินสะสม การจาหน่ายหนี้ สูญ การแก้ไข
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ข้อผิดพลาด การปิ ดบัญชี การจัดทายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีสาระสาคัญเพื่อให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
1. เมื่ อ เริ่ ม ปี งบประมาณใหม่ ให้ บ ัน ทึ ก ยอดประมาณการรายรั บ ทุ ก ประเภทจาก
งบประมาณรายจ่ายและยอดลูกหนี้ภาษีต่าง ๆ ที่คงค้างลงในทะเบียนเงินรายรับด้วยหมึกสี แดง
2. เมื่อได้รับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้ายในแต่ละวัน
ให้บนั ทึกแยกการชาระภาษีปีปั จจุบนั และภาษีคา้ งชาระในใบนาส่ งเงิน และใบสาคัญสรุ ปใบนาส่ ง
เงิน
3. ทุกวันทาการสุ ดท้ายของเดื อน ให้รวมยอดตัวเลขภาษีแต่ละประเภทที่จดั เก็บได้
จากทะเบียนเงินรายรับ แล้วจัดทาใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐานหมายเลข 3 รวมกับรายรับประเภท
อื่น ๆ เพื่อลงบัญชีแยกประเภท
4. ทุ กวันสิ้ นปี งบประมาณให้สารวจรายชื่ อผูค้ า้ งชาระภาษีตามปี ที่ คา้ งชาระพร้ อม
ด้วยจานวนเงิ นตามที่ ปรากฏในรายละเอียดผูช้ าระภาษี และจัดทารายละเอียดลูกหนี้ แล้วจัดทาใบ
ผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป เพื่อตั้งยอดเงินที่คา้ งชาระภาษีแต่ละประเภทเป็ นบัญชีลูกหนี้
5. เมื่ อ เริ่ ม ปี งบประมาณใหม่ ให้ น าประมาณการรายจ่ า ยบัน ทึ ก ลงในทะเบี ย น
รายจ่ายตามงบประมาณในช่องงบประมาณคงเหลือ โดยแยกตามหมวด ประเภท แผนงาน งานและ
โครงการ
6. กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจ่ายเงิน และมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เพื่อนาส่ ง
หน่ วยงานสรรพากร ให้ออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จานวน 1 ชุ ด (3 ฉบับ) มอบให้
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ ติดไว้กบั ฎีกา 1 ฉบับ และเก็บรวบรวมไว้เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ
7. ให้จดั ทารายงานต่าง ๆ เสนอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ นเป็ นประจา
ทุกเดือน ดังนี้
1) รายงานรับ- จ่ายเงินสด
2) รายงานกระแสเงินสด
3) งบทดลอง
4) รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
5) กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
6) กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
7) กระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
8) กระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
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8. ให้ จ ัด ท างบแสดงฐานะการเงิ น และรายงานต่ า ง ๆ ประจ าทุ ก 4 เดื อ นเพื่ อ
แสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน เสนอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นดังนี้
1) งบแสดงฐานะการเงิน
2) งบทรัพย์สิน
3) งบหนี้สิน
4) งบเงินสะสม
5) รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2)
6) รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
7) รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
8) รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
9) งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
10) งบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
11) รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
2.1.1.3 ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ ของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2553 (กระทรวงมหาดไทย, 2553)
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัส ดุ ข องหน่ วยการบริ ห ารราชการส่ ว น
ท้องถิ่น ระเบียบนี้ ใช้บงั คับแก่หน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการพัสดุ
โดยใช้เงิ นงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม เว้นแต่ได้มีการ
ก าหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น ซึ่ ง ได้ถึ งข้อก าหนดในการจัดซื้ อจัดจ้าง รายงานการขอซื้ อขอจ้าง การ
คัดเลื อกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อและการจ้าง อานาจในการสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง วิธีการซื้ อการ
จ้าง การจ่ายเงินล่วงหน้า การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง การจ้างที่
ปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุ มงาน การแลกเปลี่ ยน การเช่ า สัญญาและหลักประกัน การ
ลงโทษผูท้ ิ้งงาน การควบคุ มและการจาหน่ ายพัสดุ โดยมีสาระสาคัญเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นยืดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ก่ อนสิ้ นเดื อนกันยายนทุ ก ปี ให้หัวหน้าฝ่ ายบริ หารของหน่ วยการบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่ นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งมี ใช่ เจ้าหน้าที่ พสั ดุ คน
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หนึ่ งหรื อหลายคนตามความจาเป็ น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคมปี ก่อน
จนถึงวันที่ 30 กันยายนปี ปั จจุบนั และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ้ นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ ง ให้เริ่ มดาเนิ นการตรวจสอบพัสดุ ในวันเปิ ดทาการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรื อไม่ พัสดุใดไม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการ
ต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ ต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วนั เริ่ ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุน้ นั
เมื่อผูแ้ ต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบแล้ว ให้ส่งสาเนารายงานไปยัง
สานักงานตรวจเงิน หรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 1 ชุด
เมื่ อ หัวหน้า ฝ่ ายบริ ห ารของหน่ วยการบริ ห ารราชการส่ วนท้องถิ่ น ได้รับ รายงาน
ดังกล่าวแล้ว และปรากฏว่ามีพสั ดุ ชารุ ด เสื่ อมสภาพ หรื อสู ญไป หรื อไม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งขึ้นคณะหนึ่ ง เว้นแต่กรณี ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เป็ นการเสื่ อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรื อสู ญไปตามธรรมชาติ ให้หวั หน้าฝ่ ายบริ หาร
ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ ับผิดทางละเมิด ให้หวั หน้าฝ่ ายบริ หาร
ของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
(2) การจาหน่ าย
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุ ใดหมดความจาเป็ นหรื อหากใช้ราชการต่อไปจะ
สิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ เสนอรายงานต่อหัวหน้าฝ่ ายบริ หารของหน่ วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสัง่ ให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ขาย ให้ดาเนิ นการขายโดยวิธีท อดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว
ไม่ได้ผลดีให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้ อมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่ งซึ่ งมีราคา
ซื้ อหรื อได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ ส่วนราชการ หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ น
ซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น รัฐวิสาหกิ จ หรื อองค์การสถานสา
ธารณกุศล ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
2. แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
3. โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงาน
อื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การสถานสา
ธารณกุศล ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่ งมอบไว้ต่อกันด้วย
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4. แปรสภาพหรื อทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยการบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่นกาหนด
การกาหนดตามตามวรรคหนึ่ ง โดยปกติ ให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วัน นับ แต่วนั ที่
หัวหน้าฝ่ ายบริ หารของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นสั่งการ
เงินที่ได้จากการจาหน่ วยพัสดุ ให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรื อข้อตกลงในส่ วนที่ใช้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
(3) การจาหน่ ายเป็ นสู ญ
ในกรณี ที่พสั ดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ ับผิดหรื อมีตวั ผูร้ ับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้
ตามหลักเกณฑ์เรื่ องความรับผิดทางแพ่ง หรื อมีตวั พัสดุ อยู่แต่ไม่สมควรดาเนิ นการได้ ให้จาหน่ าย
พัสดุน้ นั เป็ นสู ญ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ถ้า พัส ดุ น้ ัน มี ราคาซื้ อ หรื อ ได้ม ารวมกัน ไม่ เกิ น 200,000บาท ให้ หัว หน้าฝ่ าย
บริ หารของหน่วยการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
2. ถ้าพัสดุน้ นั มีราคาซื้ อหรื อได้มารวมกันเกิน 200,000บาท ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
2.1.2 ปัจจัยความสาเร็จในการจัดทาบัญชีระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (จรัส อติวทิ ยา
ภรณ์, 2548: 43-44)
การจัดทาบัญชี ให้มีความสาเร็ จนั้นจะต้องประกอบด้วยเครื่ องมือหลายๆ อย่างที่จะ
นามาประกอบกันแล้วเราสามารถจัดทาบัญชี ได้ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการจัดท า
บัญชีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ปัจจัย คือ
1. ด้านบุคลากร บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถ มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
จัดทาบัญชี มีจานวนของบุคลากรเพียงพอ และได้เข้ารับการอบรมการจัดทาบัญชี เพียงใด รับการ
พัฒนาด้านบัญชี เพียงใด มีการประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ เช่ น การเงินและพัสดุ เป็ นอย่างดี หรื อไม่
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดทาบัญชี ในระดับใด โดยเรื่ องความรู ้ ความเข้าเรื่ องเอกสาร
ขั้นต้น เรื่ องความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องรายงานต่ าง ๆ และเรื่ องความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องสมุ ดบัญชี และ
ทะเบียนที่ใช้ในการบันทึกบัญชีเพียงใด
2. ด้านการสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่กองคลังที่รับผิดชอบได้รับการ
สนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารเพียงใด ได้รับการสนับสนุ นอุปกรณ์และงบประมาณเพียงใด เจ้าหน้าที่กอง
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คลังมีความสนใจในการแก้ปัญหาด้านบัญชี เพียงพอ และผูบ้ ริ หารได้เห็ นความสาคัญทางด้านบัญชี
เพียงใด
3. ด้านเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ช่วยในการทางานอย่างเพียงพอ และ
เป็ นคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ใหม่เพิ่มขีดความสามารถสู งมีโปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านบัญชี ช่วยในการ
ปฏิบตั ิงานและออกรายงานโดยใช้ระบบบัญชีเพียงใด
4. ด้านกระบวนการ ระบบบัญชี แยกตามเกณฑ์ คงค้างมี ข้ นั ตอนที่ ข ดั เจน ได้จดั
เอกสารประกอบใบสาคัญการบันทึ กบัญชี อย่างเหมาะสม มีการจัดทาสมุดและทะเบียนเหมาะสมทา
การตรวจสอบความถูกต้องได้ยากอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ การออกรายงานการเงินได้เร็ วทันเวลาไม่
ผิดพลาดอยูเ่ สมอ
5. ด้านคู่มือ มี คู่มือประกอบการทางาน โดยคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย คู่มือมี ความ
ครบถ้วน มีตวั อย่างประกอบอย่างเพี ยงพอ ปั ญหาคู่มือไม่มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง คู่มือมี ความ
ละเอียดง่ายแก่การค้นหา
คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชี ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ
1. เกี่ยวข้อง (Relevant) ข้อมูลจะมีความเกี่ยวข้องกับงานหากเป็ นสิ่ งที่ช่วยลดความ
ไม่แน่ นอนเพิ่ มความสามารถในการคาดคะเนสถานการณ์ ให้กบั ผูท้ ี่ ตอ้ งตัดสิ นใจ หรื อยืนยันหรื อ
แก้ไขสิ่ งที่มีผคู ้ าดการณ์ล่วงหน้า
2. เชื่ อถือได้ ( Reliability) ข้อมูลจะเชื่ อถื อได้ก็ต่อเมื่อปราศจากข้อบกพร่ องหรื อ
อคติและแสดงเหตุการณ์หรื อกิจกรรมขององค์กรอย่างตรงไปตรงมา
3. ครบถ้วน (Complete) ข้อมูลจะครบถ้วนก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้น ๆ มิได้ละเว้นแง่มุม
สาคัญที่ซ่อนอยูใ่ นเหตุการณ์หรื อกิจกรรมที่กาลังประเมินอยู่
4. ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ (Timely) ข้อ มู ล จะถื อ ว่า ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผูม้ ี สิ ท ธิ
ตัดสิ นใจได้รับข้อมูลนั้นก่อนทาการตัดสิ นใจ
5. ความเข้าใจได้ (Understandable) ข้อมูลจะเข้าใจได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการนาเสนอ
ในรู ปแบบที่สามารถนาไปใช้ได้และสามารถเข้าใจได้ดี
6. ตรวจสอบได้ (Verifiable) ข้อมูลจะตรวจสอบได้หากผูเ้ ข้าใจข้อมูลนั้นสองคน
แยกกันทากิจกรรมนั้น ๆ แล้วได้รับผลเช่นเดียวกัน
7. เข้าถึงได้ (Accessible) ข้อมูลจะเข้าถึงได้ หากมันสามารถปรากฏต่อผูใ้ ช้ในเวลา
ที่ตอ้ งการและในรู ปแบบที่สามารถใช้งานได้
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2.1.3 แนวคิ ด เกี่ยวกับ ระบบงานคลัง และงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
(แนวทางการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น, ธันวาคม 2556)
ระบบงานคลังเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นในรอบปี งบประมาณ 1 ตุลาคม
- 30 กันยายน ซึ่ งจะประกอบได้ดว้ ยระบบงานต่าง ๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามขั้นตอนก่อนหลัง ตามลาดับ
ซึ่ งสามารถแบ่งได้ 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ระบบงบประมาณ โดยเริ่ มจากการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ทั้งนี้
การจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี จะต้อ งสอดคล้อ งไปในทิ ศ ทางเดี่ ย วกับ แผนแม่ บ ทหรื อ แผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งเป็ นแผนระยะยาว 3 - 5 ปี ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี จะเริ่ มที่การ
ประมาณการรายรับซึ่งประกอบด้วย รายได้ซ่ ึงจาแนกเป็ น
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากสิ นทรัพย์
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิ ชย์
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เมื่ อการประมาณการรายรบเสร็ จสิ้ น แล้วก็ จะเป็ นการจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารและ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยกาหนดรายละเอียดของแผนรายจ่ายตามแผนงานด้านต่าง ๆ และ
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย หลังจากนั้นจึงนาแผนปฏิ บตั ิ การและงบประมาณรายจ่ายดังกล่ าวเข้าสู่
กระบวนการพิจารณางบประมาณตามกฎหมาย (ขั้นตอนการอนุ มตั ิงบประมาณ) โดยฝ่ ายบริ หารของ
อปท. จะนาร่ างแผน ฯ ดังกล่าว เข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของสภา อปท. เมื่ อสภา อปท. ให้ความ
เห็ นชอบแล้วจะต้องนาร่ างแผน ฯ ดังกล่าวเสนอต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอ เพื่อให้ความ
เห็นชอบด้วย แล้วจึงจะสามารถประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขั้นตอนที่ 2 ระบบพัสดุ ทาหน้าที่จดั หาทรัพย์สิน เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุ ภ ัณ ฑ์ ต่า ง ๆ ให้ ตรงและทัน ตามความต้อ งการของหน่ วยงานต่ าง ๆ ภายในองค์ก รเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิ บ ัติง านของ อปท. เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้ โดยหลัก การของการบริ ห ารงานพัส ดุ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพ คือ การจัดหาพัสดุให้ตรงตามความต้องการ ทันเวลาที่กาหนด และด้วยต้นทุนต่าสุ ด
ขั้นตอนที่ 3 ระบบการเงิน ทาหน้าที่จดั ทาประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงิ น และ
บริ หารเงิ นสดในแต่ละรอบเดื อนให้มีเงิ นเพียงพอที่ จะนาไปใช้จ่าย ทั้งนี้ หลักการของการบริ หาร
การเงินให้มีประสิ ทธิ ภาพ คือ การวางแผนการรับ - จ่ายเงินตามเอกสารหลักฐานจากทั้งภายในและ
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ภายนอกองค์กรให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างโปร่ งใส ประหยัด มีความคล่องตัว และมีความเสี่ ยงน้อย
ที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 ระบบบัญชี ทาหน้าที่บนั ทึกรายการธุ รกรรมทางการเงินตามหลักฐาน
ทางการเงินในรอบปี งบประมาณให้ครบถ้ว นและถูกต้องตามระบบบัญชี ที่กาหนด โดยจาแนกตาม
ประเภทรายการ หรื อผังบัญชี ซึ่ งประกอบด้วยรายการสาคัญ ๆ 4 ประเภท คือ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย แล้วสรุ ปเป็ นงบการเงิ นประจาปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น งบ
แสดงผลการดาเนิ นงาน และงบกระแสเงิ นสด และนาเสนอต่ อผูบ้ ริ หารเพื่ อใช้ป ระโยชน์ ในการ
ประเมินสภาวการณ์ทางการเงิน ปั ญหาและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 5 ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ มีหน้าที่หลักในการเป็ นเครื่ องมือ
ตรวจสอบระดับธรรมาภิบาลของระบบงานคลัง กล่าวคือ กระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กร
จะควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านคลัง ด้า นต่ า ง ๆ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บและอ านาจที่ ก าหนดไว้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และสร้ างความน่ าเชื่ อถื อในการปฏิ บ ตั ิ งานคลังของหน่ วยงานต่าง ๆ รวมถึ ง แก้ไข
ประเด็นที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบของการบริ หารงานคลังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 ระบบประเมินผล มีหน้าที่หลักในการเป็ นกลไกหรื อเครื่ องมือในการ
วัดผลผลิ ต (Output) และวัดผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการที่ดาเนิ นการในปี งบประมาณ โดย
เปรี ยบเทียบกับตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพ (Key Performance Indicators) หรื อวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของโครงการ
2.2 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ นทรี ศรี ไทย (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของ
บุคลากรส่ วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผลการศึกษา
พบว่าความต้องการพัฒนาความรู ้ ทางทางการบัญชี ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามต้องการพัฒนาสู งสุ ดคื อ
ความรู ้ดา้ นการจัดทารายงาน ได้แก่ความรู้ในการจัดทางบทรัพย์สิน รองลงมาคือการจัดทาทะเบียน
ได้แก่ การจัดทารายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม และการบันทึกบัญชี ได้แก่ การ
ปิ ดบัญชี และยังมีความต้องการพัฒนาความรู ้ ทางการบัญชี ในภาพรวมของส่ วนการคลัง มากที่สุด
ความต้องการพัฒ นาความรู ้ ท างการบัญ ชี จาแนกตามตาแหน่ ง พบว่า ผูท้ ี่ มี ตาแหน่ งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี มีความต้องการพัฒนาสู งสุ ด รองลงมาคือหัวหน้าส่ วนการคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี โดยพบว่าหัวหน้าส่ วนการคลังมี ความต้องการพัฒนาความรู ้ ด้านการจัดทาทะเบี ยนและการ
จัดท ารายงานสู งสุ ด เจ้าพนัก งานการเงิ น และบัญ ชี แ ละผูช้ ่ ว ยเจ้า หน้า ที่ ก ารเงิ น และบัญ ชี มี ค วาม
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ต้องการพัฒนาความรู้ ด้านการจัดท ารายงานสู งสุ ด และนักวิชาการเงิ นและบัญ ชี มีความต้องการ
พัฒนาความรู ้ ดา้ นการจัดทาทะเบียน นอกจากนี้ ยงั พบว่าความต้องการพัฒนาความรู ้ทางการบัญชี ใน
ภาพรวมของบุคลากรส่ วนการคลัง ความรู ้ ดา้ นการจัดทารายงานเป็ นความรู ้ที่บุคลากรส่ วนการคลัง
ต้องการพัฒนาสู งสุ ด
นิต ยา มณีรัต น์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ระบบบริ หารการคลังขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e -LAAS) ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการใช้ระบบ e - LAAS ทั้ง 5 ปั จจัย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการ
จัดการและสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการของโปรแกรม และด้าน
คู่มือ นั้น ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความรุ นแรงในระดับปานกลาง และน้อย ด้านความรู ้ความเข้าใจใน
ระบบ e-LAAS จานวน 4 ระบบ พบว่าระบบงบประมาณมีความรู ้ ความเช้าใจในระดับมากที่ สุด
ระบบบัญชีมีความเข้าในใจระดับมาก ส่ วนระบบข้อมูลรายรับและระบบข้อมูลรายจ่ายมีความรู ้ความ
เข้าใจในระดับปานกลางและยังพบว่า ด้านบุคลากร ไม่เคยได้เข้าฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบมีนอ้ ย และยังไม่คุน้ เคยกับการใช้ระบบ e-LAAS และผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
การคลั ง และงบประมาณปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ท ดแทนกัน ไม่ ไ ด้ ด้ า นการจัด การและสนั บ สนุ น จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา พบว่าองค์กรมีผปู ้ ฏิ บตั ิงานด้านการคลังและงบประมาณมีจานวน 1- 5 คน ซึ่ งถื อว่า
เป็ นองค์กรขนาดเล็ก และไม่มีการสนับสนุ นงบประมาณด้านการอบรมในองค์กรและวัสดุอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยี พบว่า มีคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ ซึ่ งส่ งผลในการปฏิ บตั ิงานในระบบ e-LAAS ไม่
ทัว่ ถึง และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทางานเป็ นแบบ Network (เครื อข่าย) ทาให้การปฏิบตั ิในระบบ eLAAS ช้าไม่ทนั เวลา ด้านกระบวนการของโปรแกรม พบว่าระบบe-LAAS มีข้ นั ตอนที่ยงุ่ ยากทาให้
ผูใ้ ช้ระบบทางานได้ยาก
อรวรรณ ค้ ากระโทก (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการควบคุ ม
ภายในทางการเงิ นและบัญชี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า
การดาเนิ นการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ส่วนใหญ่มีแนวทางปฏิบตั ิเป็ นไปตามแนวทางการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถสรุ ปตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินและบัญชี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการประเมินความ
เสี่ ย ง ด้านกิ จกรรมการควบคุ ม ด้านระบบสาระสนเทศและการสื่ อสารและด้านการติ ดตามและ
ประเมินผล มีความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็ นราฐานที่จะทาให้
องค์ป ระกอบอื่น ๆ ดารงอยู่ได้อย่างมัน่ คง สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการควบคุ มภายในเป็ นพื้นฐาน
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สาคัญท าให้มี การปฏิ บ ตั ิ ตามองค์ป ระกอบอื่ น ๆ องค์ป ระกอบทั้ง 5 นี้ จะถื อว่าเป็ นมาตรฐานการ
ควบคุ ม ภายในเนื่ อ งจากเป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ขององค์ ก รให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดและยังเป็ นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการควบคุ ม
ภายในซึ่ งจะเป็ นรากฐานไปสู่ การบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของหน่ วยงาน 3 ประการ คือเปิ ดประสิ ทธิ ผล
และประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงาน สร้ างความน่ าเชื่ อถือของรายงานทางการเงินและทาหมีการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
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