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ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 

ขอบกพรองคาใชจายในการจัดงานแขงขันกีฬา 

1. เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาล เพ่ือ
ฝกซอมกีฬากอนเขารวมการแขงขันกีฬา อัตรา ๕๐บาท/คน/วัน 
2. เบิกจายคาจางเหมาประกอบอาหาร(โตะจีน) สําหรับนักกีฬา ผูเขารวมการแขงขันกีฬา และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ กินเลี้ยงสังสรรคหลังจากปดการแขงขัน 
3. เบิกจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหาร สําหรับคณะผูบริหารสมาชิกสภาอปท. พนักงานทองถ่ิน     อปพร. 
และนักกีฬาท่ีเขารวมแขงขัน 
4. เบิกจายคาพาหนะรับสงนักกีฬา คาเสื้อกองเชียร คาจางเหมาเครื่องดนตรี/นักรอง 
5. เบิกจายเปนคาจางเหมาตัดเสื้อท่ีระลึก (เสื้อแขนสั้น ลายมะขาม สีเขียว-ขาว) สําหรับผูบริหาร อปท. ท่ีเขา
รวมแขงขัน เสื้อท่ีระลึกดังกลาวไมใชชุดนักกีฬาและไมใชคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการแขงขันกีฬา 
6. เบิกจายคาชุดวอรม (เสื้อแขนยาว+กางเกง) เสื้อยืดคณะกรรมการ เสื้อยืดนักกีฬา 
7.เบิกจายคาเชาเครื่องเสียง 
8. เบิกจายคาใชจายในการจัดขบวนพาเหรดและกองเชียร 
9.เบิกจายคาจัดซ้ือของรางวัล (ผาขนหนู) ใหกับผูแขงขันเปนรางวัลชมเชย 
10. เบิกจายคาตุกตาวัวมาสครอสซ่ึงเปนสัญญาลักษณของการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ 
11.คาเสื้อยืดคอปกพรอมสกรีนใหกับเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน 
12.คาจางเหมาจัดทําของท่ีระลึกรูปภาพหลวงพอเริ่ม เจาอาวาสวัดโพธิ์ลอยสําหรับเปนของท่ีระลึกในการ
จัดการแขงขันกีฬา 
13. การจายคาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ไมมีหลักฐานวาตัดสินกีฬา ประเภทใด วนัเวลาใดบาง ถูกตอง
ตามหลักเกณฑหรือไม 
 

การเบิกคาใชจายในการแขงขันกีฬาฯ 
 
1. หนังสือ มท. ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 2547 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินในการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1. อปท.สงนักกีฬาหรือนักกรีฑาเขารวมการแขงขันใหเบิกจายคาใชจายได  ดังนี้ 
1.1 คาพาหนะเดินทาง 

    1) ผูควบคุมและผูท่ีฝกสอน ใหเบิกจายไดตามท่ีจายจริงตามสิทธิท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
    2) นักกีฬาหรือนักกรีฑา ใหเบิกจายในอัตราต่ํา สุดของระเบียบ 
   1.2 คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาท่ีพัก 
    1) พนักงานสวนทองถ่ินใหจายไดตามสิทธิตามระเบียบฯ 
    2) นักกีฬาหรือนักกรีฑา ใหเบิกจายในอัตราต่ําสุดของระเบียบฯ กรณีมีความ
จําเปนตองเก็บตัวกอนการแขงขันในแตละครั้ง ใหเก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑาไมเกิน 30 วันพรอมท้ังโคชและผู
ควบคุม 
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   1.3 คาอุปกรณการกีฬาหรือกรีฑา คาชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา พรอมรองเทา ถุงเทา และ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหเบิกจายไดเทาท่ีจําเปน และประหยัด 
   1.4 กรณีท่ีแตงตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท.เปนเจาหนาท่ีในการควบคุมและผูฝกสอน หรือ
เจาหนาท่ีอ่ืนจําเปนใหเบิกคาตอบแทนในอัตราคนละไมเกิน400 บาทตอวัน 

2. กรณี อปท.รับเปนเจาภาพในการแขงขันใหเบิกคาใชจายไดดังนี้ 
   2.1 คาเชาและคาเตรียมสนามแขงขัน (ถามี) ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 
   2.2 คาอุปกรณการแขงขันใหเบิกจายไดเทาท่ีจําเปน และประหยัด 
   2.3 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีประจําสนาม กรณีท่ีเปนพนักงานของ อปท.ใหเบิกในอัตราอาหาร
ทําการนอกเวลาในวันหยุดราชการเฉพาะวันท่ีมีการแขงขันกีฬาหรือกรีฑา 
   2.4 คาอาหารทําการนอกเวลาของเจาหนาท่ีแขงขันกีฬาหรือนักกรีฑาใหปฏิบัติตามระเบียบ
การจายคาอาหารทําการนอกเวลา 
   2.5 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
    1) บุคคลท่ีเปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการ ซ่ึงไมมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการจัดงานดังกลาว ในอัตราคนละไมเกิน 400 บาทตอวัน 
    2) บุคคลท่ีมิไดเปนขาราชการหรือลูกจางของทางราชการ ในอัตราคนละไมเกิน 800 
บาทตอวัน 
   2.6 กรณีท่ีแตงตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท.เปนเจาหนาท่ีประจําสนามหรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ี
จําเปนในการแขงขันกีฬา ใหเบิกคาตอบแทนในอัตราคนละไมเกิน 400 บาทตอวัน 
   2.7 คชจ.รายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการแขงขันกีฬาใหเบิกจายไดเทาท่ีจําเปนและประหยัด 
   2.8 คาโลหรือถวยรางวัล หรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการแขงขัน เพ่ือเปนการประกาศ
เกียรติคุณ ชิ้นละไมเกิน 1,500 บาท 
   2.9 เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการแขงขันเพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณใหเบิกจาย
ไดไมเกินรอยละ 25 ของประมาณการคาใชจายตามโครงการ 
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ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. จัดซื้อของรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่

ผ้ าขนหนู  ผ้ านวม เป็นรางวัลชมเชยให้กับ                  
ผู้แข่งขันกีฬาฯ 

2. เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของรางวัลตุ๊กตา              
วัวมาสครอส ตามโครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล มีตุ๊กตาวัวมาสครอสเป็นสัญญาลักษณ์ของ
การแข่ งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ                  
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม                  
ตามโครงการดังกล่าว 

 
 
 
3. ค่าจ้างเหมาจัดท าของที่ระลึกรูปภาพ 

ส าหรับเป็นของที่ระลึกในการจัดการแข่งขันกีฬา
โครงการกีฬารวมพลคนท้องถิ่นอ าเภอซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาจึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได ้

การเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามหนังสือ             
สั่ ง ก า รที่  มท  0 808 . 4 / ว  2 589  ล ง วั นที่                       
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ในการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 2.9 เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ                 
การแข่งขันเ พ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ                  
ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของประมาณการ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ และในหนังสือสั่งการ
ดังกล่าวให้เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้ชนะการแข่งขัน 
ส่วนของรางวัลส าหรับผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน                 
มีลักษณะรางวัลชมเชย เป็นผ้าขนหนู ผ้านวม ไม่มี
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยให้สามารถเบิกจ่ายได้  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่                 
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง                     
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.7 ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืนๆ                  
ที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬา 

4. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลลีก วัตถุประสงค์เพ่ือเยาวชนในพ้ืนที่
ต าบลได้ท ากิ จกรรมร่ วมกัน  โดย เบิกจ่ าย                    
ค่าเสื้อยืดคอปกพร้อมสกีนให้กับเจ้าหน้าที่จัดการ
แข่งขัน  

 

ซึ่งเสื้อที่จัดซื้อให้กับเจ้าหน้าไม่ถือเป็นชุดกีฬา 
จึงไม่ใช่รายการที่ก าหนดให้ เบิกจ่ายได้ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/                  
ว  2589 ลงวันที่  3  สิ งหาคม 2547 เรื่ อง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน 

5 .  เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น ค่ า เ บี้ ย เ ลี้ ย ง ใ ห้ กั บ
คณะกรรมการฯ  นั กกี ฬา  และ เจ้ าหน้ าที่                  
ตามโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการกีฬา
รวมพลคนท้องถิ่น ซึ่งอบต.รับเป็นเจ้าภาพในการ
แข่งขัน โดยใช้สนามกีฬาของอบต.เป็นสถานที่
แข่งขัน และจัดการแข่งขันในช่วงวันเวลาท าการ
ปกติและวันหยุดราชการ ดังนั้นการเบิกจ่าย               
ค่า เบี้ย เลี้ยงให้กับคณะกรรมการฯ นักกีฬา                

เป็ นการ ไม่ปฏิบั ติ ต ามหนั ง สื อสั่ ง กา ร
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589               
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ า
สนาม กรณีที่เป็นพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ให้ เบิก อัตราค่าอาหารท าการ              
นอกเวลาในวันหยุดราชการ เฉพาะวันที่ มี                
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
และเจ้าหน้าที่  

 
การแข่งขันกีฬาหรือกรีฑา และข้อ 2.4 ค่าอาหาร
ท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือ
นักกรีฑาให้ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา 

ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
หากปรากฏว่าการกระท าดังกล่าวท าให้ราชการ
เกิดความเสียหาย ขอให้ด า เนินทางละเมิด               
ตามระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี  ว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิด พ.ศ. 2539 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่  มท 0313.6/2092                 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น               
และด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตามควรแก่กรณี 

6. เทศบาล ก. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้
เทศบาล ข. เพ่ือด าเนินการร่วมเป็นเจ้าภาพ
โครงการแข่งขันกีฬา 5 เทศบาล ซึ่งเป็นการ
แข่งขันระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีเทศบาลที่เข้าร่วม จ านวน               
5 แห่ง โครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้น
เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนั กงานและลู กจ้ า งขององค์ กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์และความสามัคคี  

 

ซึ่งไม่เป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/              
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่อย่างใด และตามหนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่                 
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง                     
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ถือปฏิบัติ โดยกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน หรือรับ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งกรณีดังกล่าว
ข้างต้น เทศบาลสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันและเบิกค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการ                
ที่ก าหนดไว้แทนการจ่ายเงิน อุดหนุนให้กับ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ให้ระงับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในลักษณะ
ดังกล่าว สั่งก าชับ ก ากับดูแลผู้รับผิดชอบและ              
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตั้งงบประมาณและการเบิก
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จ่ายเงิน ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด และหากใน
ปีงบประมาณถัดไปเทศบาลยังเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนกรณีเช่นนี้อีก  

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดให้เทศบาล   
น าเงินดังกล่าวส่งคืนคลัง และพิจารณาโทษวินัย
ทางงบประมาณการเงินและการคลัง 

7. เบิกจ่ายเงินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
สิงหนครเกมส์เป็นค่าเสื้อผู้ฝึกสอน ค่าเสื้อกอง
เชียร์  

 

เป็ นการปฏิบัติ ไม่ ถู กต้ อ งตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2589               
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชดใช้เงิน 
จ านวน 16,160 บาท ส่งคืนคลังเทศบาล แล้วส่ง
ส าเนาหลักฐานการส่งคืนไปให้ตรวจสอบด้วย 
และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบั ติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

8. เทศบาลต าบลจัดโครงการน านักกีฬา 
แ ล ะป ร ะช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า                     
กับหน่วยงานอ่ืน โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
จ านวน 50 คน มีค าสั่งให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
จ านวน 30 คน ให้ เดินทางไปราชการเ พ่ือ                  
ร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 

8.1 เบิกจ่ายจัดซื้อเสื้อนักกีฬา จ านวน                
80 ตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.1 การจัดซื้อเสื้อนักกีฬาส าหรับผู้ร่วมเชียร์

นักกีฬาจ านวน 30 ตัว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
เนื่องจากตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่              
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ข้ อ  1.3 
ก าหนดค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา
หรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ให้เบิกได้เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัดเท่านั้น และเทียบเคียงตามหนังสือ              
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือ                 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต กรณีเทศบาลเบิกจ่ายเงิน 
ค่ า เสื้ อกอง เชี ยร์  ตามหนั งสื อกรมส่ ง เสริม                 
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8.2 เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

และเครื่องดื่ม ส าหรับนักกีฬาและผู้ เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

 

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/184 ลงวันที่ 
9 มกราคม 2555 เรื่อง หารือกรณีการเบิก
จ่ายเงินค่าเสื้อกองเชียร์ ตามข้อ 1.3 ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดดังกล่าวต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาของนักกีฬาหรือนักกรีฑาเท่านั้น  มิ ได้
หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ดังนั้น กรณีการ
เบิกจ่ายเงินค่าเสื้อกองเชียร์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย จึงไม่สามารถเบิกได้ 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่               
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง                   
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 กรณีที่องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น ส่งนักกีฬาหรือยักกรีฑาเข้าร่วมการ
แข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่ พักส าหรับนักกีฬา                  
และนักกรีฑาในอัตราต่ าสุดของระเบียบ และ
ไม่ได้ก าหนดให้เบิกเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหาร ดังนั้น
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารดังกล่าวได้ 

8.3 เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา วันท าการ
แข่งขัน และผู้ฝึกสอน 

 

8.3 การฝึกซ้อมกีฬาดังกล่าวเป็นการ
ฝึกซ้อมหลังเวลาเลิกงานปกติและไม่มีการพักแรม 
ณ สถานที่ฝึกซ้อม ประกอบกับในระหว่างการ
ฝึกซ้อมได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นที่เกี่ยวกับ
การฝึกซ้อมแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นการเก็บตัวก่อน
การแข่งขันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่       
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.2 (2) 
ก าหนดว่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักของนักกีฬา
ห รื อ นั ก ก รี ฑ า ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ย ใ น อั ต ร า ต่ า สุ ด                     
ตามระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                 
ไปร าชการของ เ จ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  กรณี มี                   
ความจ าเป็นต้องเก็บตัวก่อนการแข่งขันใน                  
แต่ละครั้งให้เก็บตัวนักกีฬาได้ไม่เกิน 30 วัน 
พร้อมทั้งผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุม 

ดังนั้น การเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา                  
วันท าการฝึกซ้อม จึงเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย และเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายในคราวต่อไปให้ก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

9. อบต. โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่
มีระเบียบ กฎหมาย ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ 

9.1 ค่าเสื้อม่อฮ่อม ผ้าขาวม้า ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีกินปลา 

9.2 ค่าจ้างท าอาหารว่างให้กับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าเดือน  

 
 
การเบิกจ่ายดังกล่าวไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ งการของกระทรวง 
มหาดไทยก าหนดให้เบิกจ่ายได้ จึงไม่อาจน ามา
เบิกจ่ายได้ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 และ
ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ว่ า ด้ ว ย                           
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 34 

10. โครงการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
ประจ าปี  2554 เบิกจ่ าย เป็นค่าตอบแทน
กรรมการผู้ตัดสินจ านวน 7 ราย (รายละ 1,250 
บาท จ านวน 1 ราย รายละ 1,000 บาท                   
จ านวน 6 ราย) ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวระเบียบ
ก าหนดเบิกได้วันละ 800 บาท ดังนั้นจึงเบิก                    
เกินกว่าระเบียบก าหนดเป็นเงินรวม 1,650 บาท 
นอกจากนี้ยังเบิกจ่ายค่าเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม 
เช่น ส าหรับจับเวลา ตีระฆัง ใส่ป้ายคะแนน               
เป็นต้น รวม 9 รายๆ ละ 500 บาท ซึ่ ง ใน
ระเบียบเบิกได้วันละ 400 บาท ดังนั้น จึงเบิก  
เกินกว่าที่ระเบียบก าหนดรายละ 100 บาท                 
เป็น เงิน  900 บาท รวมเป็นเงินที่ เบิก เกิน                
ทั้งสิ้น 2,250 บาท  

 

การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติ                  
ที่ไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 2.5 (2) 
ข้อ 2.6 สาเหตุเกิดจากการเข้าใจคลาดเลื่อน               
ในระเบียบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ               
ไม่ เอาใจใส่ปล่อยปละละเลยของผู้บริหาร                   
ซึ่งจะท าให้ราชการเกิดความเสียหาย 

ให้เรียกเงินที่เบิกเกินจ านวน 2,250 บาท 
จากผู้รับผิดชอบคืนคลังอบต. และส่งหลักฐาน
การรับคืนรายงานส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ทราบด้วย 

ให้สั่ งการเจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบศึกษา                 
ท าความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าว 
และผู้บริหารควรให้ความส าคัญพร้อมก ากับดูแล
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาให้ยึดถือปฏิบัติ ตามอย่าง
เคร่งครัดด้วย 
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1 1 .  เ ท ศ บ า ล จั ด โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม                   

ความเป็นเลิศทางกีฬา  
เบิ ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ดซื้ อค่ าชุ ด      

ลูกเสือ - เนตรนารี ชุดอุปกรณ์รองเท้า เพ่ือใช้
ส าหรับให้นักกีฬาทุกประเภทที่เข้าใหม่ 

     เทศบาลฯ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อค่าชุดลูกเสือ  - เนตรนารี  ชุดอุปกรณ์
รอง เท้ า  เ ป็ นการ เ บิ กจ่ า ย มีคว ามจ า เป็ น                  
ตามอ านาจหน้าที่และคิดว่าปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งการ
จัดซื้อชุดลูกเสือ - เนตรนารี และรองเท้า ครั้งนี้
โรง เรียนยั งไม่ ได้รับ เงินจัดสรรจากรัฐบาล                   
ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ                  
และโรงเรียนไม่ได้จัดซื้อชุดลูกเสือ - เนตรนารี                 
และรองเท้าให้นักเรียนทุกคน แต่ได้พิจารณา
ให้กับนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส  

ตาม พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์ก รปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลฯ
มีอ านาจ  และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี้ (9)การจัดการศึกษา(10) การ
สังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัดสินใจ                
และการจัดซื้อชุดลูกเสือ  – เนตรนารี  และ
รอง เท้ า ในครั้ งนี้  เป็นไปตามวัตถุประสงค์                
ของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา                
ข้อที่ 2 เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส
และครอบครัวยากจน ถ้านั ก เรี ยนไม่มี ชุ ด      
ลูกเสือ - เนตรนารี และรองเท้าสวมใส่ในวันที่มี
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี จะท าให้
ตัวนักเรียนเองรู้สึกมีปมด้อย และท าให้ไม่เหมือน
เพ่ือน (ตามหลักการและเหตุผลของโครงการ) 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 56 (1) , 53 (1) , 50 (6) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                  
พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการศึกษา  

     “กีฬา” ตามราชบัณฑิตยสถาน 
หมายถึง กิจกรรม หรือการเล่นเพ่ือความสนุก
เพลิดเพลิน เพ่ือความแข็งแรงของร่างกาย หรือ
เพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต ตามหลัก
แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้ถึงขีดความสามารถ
ของตนเองการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา
อุปสรรคเฉพาะหน้า รวมทั้งสอนให้รู้จักการ
ท างานเป็นทีม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน             
และการยอมรับผลที่ตามมาจากการกระท าของ
ตัวเอง ไม่ว่าดีหรือร้าย 

สตง. แล้วเห็นว่า การศึกษาในความหมาย
ดังกล่าวหมายถึง เครื่องมืออันส าคัญในการ
พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนา
ประเทศก็ย่ อมท า ได้ สะดวกราบรื่ น  ได้ ผล                     
ทีแ่น่นอนและรวดเร็ว แต่การจัดโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางกีฬา  

โดยที่เทศบาล จัดซื้อค่าชุดลูกเสือ - เนตรนารี 
ชุดอุปกรณ์รองเท้า เพ่ือใช้ส าหรับให้นักกีฬาทุก
ประเภทที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2554 นั้น เป็น
การด าเนินการจัดซื้อชุดลูกเสือ - เนตรนารี และ
ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล  พ .ศ .  2496                 
มาตรา 16 (9) (10) ก าหนดอ านาจหน้าที่การจัด
การศึกษา และการสังคมสงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
ค ว ร เป็ น เ รื่ อ ง ก า ร ให้ ทุ น ก า รศึ กษ า โ ดยมี
คณะกรรมการก าหนดและประเมินเด็กด้อย
โอกาสเพ่ือน ามาพิจารณาให้ทุน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1365              

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์            
การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงอุปกรณ์
การศึกษาและเครื่องแต่งกาย มิใช่น ามาเบิกจ่าย
ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา และ 
ไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่             
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่เทศบาล 
ออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าชุดลูกเสือ - เนตร
นารี  ชุ ด อุปกรณ์รอง เท้ า เ พ่ื อใช้ ส าหรับ ให้                  
นักกีฬาทุกประเภทที่เข้าใหม่นั้น จึงไม่เกี่ยวข้อง
กับโครงการดังกล่าว 

ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง             
เพ่ือหาผู้รับผิดชดใช้เงินส่งคืนเทศบาลฯ โอกาส
ต่ อ ไ ป ค ว ร ท บ ท ว น แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป              
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ตลอดจน
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

12 .  เบิกจ่ ายจากเงินหมวดค่ า ใช้ สอย               
ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดังนี้ 

(1) ค่าเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน อุปกรณ์กีฬา 
และโล่ ร างวั ล  การแข่ งขันดั งกล่ า ว  อบต .                 
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

(2) ไม่ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้าแข่งขัน  
แต่ซื้อเสื้อกีฬา  

(3 )  ค่ าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา               
เป็นลูกจ้างของทางราชการ เบิกไป 800 บาท 

(4) ค่าเสื้อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
และเสื้อกลาง 

 

จึงไม่อาจเบิกค่าเสื้อนักกีฬาได้ ตามนัยหนังสือ 
ที่ ม ท 0 8 0 8 . 4 / ว 2 5 8 9 ล ง วั น ที่                              
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ในการแข่ งขันกีฬาของ อปท.  ข้อ  2  และ                  
เสื้อนักกีฬา 

1. ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ ตามนัย
หนังสือดังกล่าว ข้อ 2.7 

2 .  ไ ม่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ซื้ อ  แ ล ะ                      
ไม่ประหยัด 

3. ลูกจ้างของทางราชการ เบิกได้ในอัตราคน
ละไม่เกิน 400 บาท เป็นการเบิกเกินสิทธิ 

4. ค่าเสื้อคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
และเสื้อกลางมิ ใช่ชุดนักกีฬา และมิ ใช่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นรายจ่าย
ที่ไม่มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เบิกจ่ายได้ 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
    13. โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว เบิกจ่าย
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ คือ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันเรือ 17 คน ๆ ละ 800 บาท                    
จ านวน 2 วัน เทศบาลชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว
เป็นความจ าเป็นจะต้องอาศัยคณะกรรมการ
ตัดสินที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญเป็นอย่างยิ่ง 
มีความละเอียดแม่นย า สามารถตัดสินได้อย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส และบุคคลที่เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน ล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการ
ระดับสูง ซึ่งเทศบาลได้เบิกจ่ายค่าตอบแทน                
ให้ตามความเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี ้ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  ม ท  0 3 1 3 . 4 / ว  1 3 4 7  ล ง วั น ที่  1 9                   
พฤศจิกายน 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ของ อปท. 
 
 
 

 
 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นข้าราชการ

และลูกจ้ างของทางราชการ จึ งมีสิทธิ เบิ ก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรือ
ได้ในอัตราคนละ 400 บาท จึงเบิกเกินสิทธิ                
คนละ 400 บาท 

พิจารณาแล้วเห็นว่า การแข่งขันเรือจัดอยู่ใน
ชนิดกีฬา ตามประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที่ 1) เรื่อง ก าหนดชนิดกีฬาที่สมาคมซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬา หรือการ
ส่งเสริมการกีฬาดังกล่าว จะต้องขอรับใบอนุญาต
จาก กกท.ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.การกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 1 
(25) กีฬาแข่งเรือ (เรือพาย เรือกรรเชียง) 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนั งสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่                
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ในการแข่งขันกีฬาของ อปท. ข้อ 2.5 ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ส าหรับบุคคลที่เป็น
ข้ า ร า ชก า ร ห รื อ ลู ก จ้ า ง ขอ งท า ง ร า ชกา ร                          
ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน   
400 บาท/วัน 

     14. เบิกจ่ายเงินรางวัลการแข่งขันกองเชียร์ 
ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล 
         เทศบาลชี้แจงว่า การแข่งขันกองเชียร์            
ถือ เป็นองค์ประกอบที่ มี ส่ วนส าคัญในงาน
ป ร ะ เ พณี แ ข่ ง ขั น เ รื อ ย า ว  ซึ่ ง ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม                      
ให้ประชาชนได้แสดงออกในทางที่ เหมาะสม                
มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมการใช้เวลา
ให้ เกิดประโยชน์  ตลอดจนสามารถดึ งดู ด
ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวน
มาก เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเพ่ื อ               
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับประชาชน 
     15. เบิกจ่ายเงินค่าเทียบเรือ จ านวน 23 ล า 
เทศบาลชี้แจงว่า ค่าเทียบเรือเป็นเงินสนับสนุน
ค่าชักลากเรือให้กับเรือทุกล าที่ เข้าร่วมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินรางวัลกองเชียร์ และ
เงินค่าเทียบเรือ ไม่อยู่ ในหลักเกณฑ์การเบิก
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการแข่ งขันกีฬา  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4/ว 2589                
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท.และระเบียบ
กร ะท ร ว งม ห าด ไท ย  ว่ า ด้ ว ย ก า ร รั บ เ งิ น                      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 ก าหนดว่า อปท.จะจ่ายหรือ
ก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
แข่งขัน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง              
และส าคัญเป็นอย่างมากในงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาว เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีทีมเรือเข้าร่วม
การแข่งขันเป็นจ านวนมาก โดยจะได้รับเงิน
สนับสนุนค่าชักลากเรือ เมื่อได้เข้าร่วมแข่งขันเป็น
เที่ยวสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันที่  19 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. 
   16. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  โดยเบิกจ่าย ดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมาท าอาหาร   
        (2) ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
        (3) ค่าสนับสนุนเครื่องดนตรีวงดุริยางค์  
        (4 )  ค่ า เต้นท์  16  หลั ง  ซึ่ ง ไม่มี เต้นท์                  
ให้ตรวจสอบเนื่ องจากพังและซากสูญหาย
เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย  
        (5) ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ ธงกีฬาสี 
พลุกระดาษ ขนนก หมวกไบเล่ห์ ไม้คฑา และไข่
นกกระทาต้ม ผ้าบาติก 
        (6) ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้านักเรียน 
       เทศบาลชี้แจงว่า การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
ท าอาหาร ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล ค่าสนับสนุน
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว  2589                
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แต่เทศบาลได้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347                   
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่าย              
ในการจัดงานต่ าง ๆ  ขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีความจ าเป็นต้องจัดกีฬาสีให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของ สถ. และ
ส านักมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติตามเกณฑ์    
การพัฒนาทั้งสี่ด้าน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชนในท้ องถิ่น จึ งจ า เป็นต้อง                    

สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าโครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ต้อง
ปฏิบัติ ตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่                   
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดเกณฑ์
ค่าใช้จ่าย 2 กรณี กล่าวคือ 

1. กรณีที่ อปท.ส่งนักกีฬาหรือนักกรีฑาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 

2. กรณี อปท.รับเป็นเจ้าภพการแข่งขัน                 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายได้ ได้แก่ ค่าเช่าและค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าสนาม  ค่ าอาหารท าการ                     
นอก เ ว ล า  ค่ า ต อบ แทน กร รม กา รตั ด สิ น 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินที่เป็นบุคคลภายนอก 
และค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน
กีฬาให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 

ดังนั้น การที่เทศบาลฯ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
สั่ งการดั งกล่าว  แต่ ได้ เบิกค่า ใช้จ่ ายต่ าง  ๆ                
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ 
ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น  แต่ เมื่ อ พิจารณาการ
เบิกจ่ายโดยแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามที่เทศบาล
ได้เบิกจ่าย ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ 
   1. ค่าจ้างเหมาท าอาหาร ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/
ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จัดโครงการนี้ขึ้นมา และต้องมีงบประมาณ
สนั บ สนุ น ในก า ร จั ด กี ฬ าสี  ใ ห้ บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ 
 
 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.4 ที่ก าหนดให้
เบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
แข่งขันกีฬา หรือนักกรีฑาให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การจ่ายเงินค่าท าการนอกเวลา แต่เทศบาลชี้แจง
ว่าไม่ได้ใช้ระเบียบดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ
เบิกจ่าย 
    2. การจัดซื้อเต้นท์ จ านวน 16 หลัง ซึ่งต้อง
จัดซื้อในหมวดค่าวัสดุ  มิ ใช่ค่ าใช้จ่ าย อ่ืน ๆ                        
ที่ เกี่ ยวข้องกับการแข่ งขันกีฬาตามข้อ 2.7  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/             
ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับไม่มี
เต้นท์ดังกล่าวให้ตรวจสอบ เทศบาลได้ชี้แจงว่า 
เ นื่ อ ง จ า ก เ มื่ อ เ ส ร็ จ สิ้ น โ ค ร ง ก า ร แ ล้ ว  
กองการศึกษาได้เก็บรักษาไว้ที่โรงเรียนอนุบาล 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดท ากิจกรรมโครงการอ่ืน ๆ 
แต่เต้นท์ดังกล่าวใช้วัสดุที่ไม่สามารถถอดพับเก็บ
และกางได้บ่อยครั้งเพราะอาจเกิดการช ารุด
เสียหายและเสื่อมสภาพได้ จึงน ามากางไว้ใช้
ประโยชน์บริเวณเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการกับเทศบาล ได้อาศัยร่มเงาในการ
จอดรถเวลาที่มาติดต่องาน ต่อมาเกิดพายุ                 
ครั้งใหญ่ได้พัดและท าลายวัสดุเต้นท์ทั้งหมดล้ม
เสียหายจนไม่สามารถประกอบกลับให้เป็นสภาพ
ดังเดิมได้ และไม่สามารถใช้งานได้อีก จึงน า                   
ซากวัสดุ เต้นท์ทั้ งหมดที่ เหลือเก็บรักษาไว้ที่              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2554 ท าให้ซากวัสดุดังกล่าว
ได้สูญหายไปกับอุทกภัยครั้งนั้น ถือเป็นเหตุ
สุดวิสัยและไม่ปรากฎผู้กระท าผิด ผู้รับผิดชอบได้
จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหารพิจารณาเพ่ือด าเนินการ
จ าหน่ายวัสดุดังกล่าวเป็นสูญ เมื่อพิจารณา
เหตุผลดังกล่าว เห็นว่าการที่ผู้รับผิดชอบไม่ดูแล
รั กษาทรั พย์ สิ นของ เทศบาล  ซึ่ ง ทร าบถึ ง
คุณลักษณะของเต้นท์ที่ไม่ได้ใช้วัสดุที่คงทนไม่

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สามารถถอดพับเก็บและกางได้บ่อยครั้ง เพราะ
อาจเกิดการช ารุด เสียหายและเสื่อมสภาพ                  
ไ ด้  ย่ อ ม คว ร ต้ อ ง รู้ วิ ธี ก า ร เ ก็ บ รั กษ าแล ะ                     
น าทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ให้ เหมาะสมกับ
คุณลักษณะของทรัพย์สินนั้น ๆ เพ่ือยืดอายุเวลา
การใช้งาน 
      ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง              
หาผู้รับผิดชอบ กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ 
 

     17. เทศบาลเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 
โดยเบิกค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือเลี้ยง
รับรองผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ าย
รายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา  

จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นการเบิกจ่าย              
ไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่                    
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือ
เ พ่ื อ ให้  อปท .  น า ไป เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ                   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ 
ว 572 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 เรื่อง หารือ
เ รื่ อ ง  อ า น า จหน้ า ที่ ข อ ง อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร                 
ส่ วนจั งหวั ด  เกี่ ย ว กับการจั ด เลี้ ย ง ใน งาน                 
แข่งขันกีฬา  

    18 .  โครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล และเงิน
งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย
การแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่เป็นกีฬาพ้ืนบ้านหรือ
การละเล่นพื้นบ้าน 
        มีวัตถุประสงค์การจัดงาน เ พ่ือเฉลิม                 
พระ เกี ย ร ติ ใ น ว โ ร กาสที่ พ ร ะบ าทสม เด็ จ                    
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา             
84 พรรษา ครบ  7 รอบ (ปี  2555)  และ                   
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง                  
พระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพ่ือสร้าง
ความสามัคคี และสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยใช้เวลาว่างให้เกิด

สตง.พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล                 
ได้จ่ ายเงินส าหรับโครงการฯ ประเภทที่  3 
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกลุ่มประชาชนหรือองค์กร
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่จัดกิจกรรมเพ่ือการสร้าง
เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ที่ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม                   
ของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่น
ครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย              
กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ใน
พ้ืนที่  แต่เมื่อเทียบเคียงกับหนังสือส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช 19/0412 
ลงวันที่  21 สิงหาคม 2555 เรื่อง ข้อหารือ                 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือห่างไกลจากยาเสพติด
หรืออบายมุก เ พ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง                  
ในชุมชน และเสริมสร้างสุขภาพลานามัยที่ดี  
       เ ทศบาล เบิ กค่ าป้ า ยปร ะช าสั ม พัน ธ์                 
ค่าผ้าเย็น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ 
ค่าจัดดอกไม้ ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม  
      เทศบาลชี้แจงว่าการจ่ายเงินโครงการกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด ได้ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประเภทที่  3 ค่าใช้จ่าย               
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ช น ห รื อ                        
องค์กรประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ จัดกิจกรรม                 
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกิดจากความคิด
ริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่น
ครอบคลุม 5 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย                
กลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มประกอบ
อาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่   
ในพ้ืนที่ ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการขอรับเงิน
อุดหนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

การจัดโครงการฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพ เนื่องจากการ
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเป็นเรื่องที่จ าเป็น    
และมีความส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันของ
คนทุกเพศ ทุกวัย เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเล่นกีฬา
หรือออกก าลังกายจะท าให้ระบบงานภายในของ
ร่างกายท างานได้ดี ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง 
สุ ข ภ า พ ก า ย ดี  สุ ข ภ า พ จิ ต ดี  แ ล ะ ท า ใ ห้
ประสิทธิภาพในการท างานต่าง ๆ ได้ผลดีไปด้วย 
การออกก าลังกายไม่เพียงแต่จะท าให้สุขภาพ
ร่ างกายแข็ งแรงสุขภาพจิตดี  ยั งก่อให้ เกิด
ประโยชน์อ่ืนอีกหลายอย่าง เช่น การใช้เวลาว่าง
ให้ เกิดประโยชน์  ท า ให้ห่ าง ไกลยาเสพติด                
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รู้จักมีน้ าใจนักกีฬา สามารถน ามาใช้
ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข  

 

การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
เป็นการตอบข้อหารือกรณีโครงการแข่งขัน                
กีฬาต้ านยาเสพติด โดยวิธีการด า เนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา มิได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า                  
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กองทุนฯ ซึ่ งเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม               
ที่ด าเนินการนั้นใกล้เคียงกับโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตามหนังสือหารือฉบับดังกล่าว 
และโครงการที่ชุมชนเป็นผู้ ริ เริ่มด าเนินการ                
อันเป็นภารกิจของชุมชนแต่มิ ใช่หน้าที่ของ
เทศบาล 

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย เช่น ค่าผ้าเย็น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่ า จั ดดอกไม้  และค่ า อาหาร  หลั ก เ กณฑ์                   
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว  2589                  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามท่ีเทศบาลใช้เป็นแนวทางในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว 

ใ ห้ เ ท ศ บ า ล มี ห นั ง สื อ ห า รื อ ส า นั ก ง า น
หลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ส าหรั บกรณี                  
ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  เ กี่ ย ว กั บ 
วัตถุประสงค์  วิ ธีการด า เนินงาน กิจกรรม 
ร ะ ย ะ เ ว ล า  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต่ า ง  ๆ  ที่ อ ยู่
นอกเหนือจากภารกิจหลัก 4 ประการ พร้อมทั้ง
รายละเอียดการเบิกจ่ายที่เทศบาลด าเนินการ              
ไ ป แ ล้ ว ว่ า ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ                    
เบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หรือไม่ หากส านักงาน
หลั กประกันสุ ขภาพแห่ ง ชาติ พิ จ า รณาว่ า                  
ไม่ ส ามารถ เบิ กจ่ า ย ได้ ใ ห้ น า เ งิ นดั ง กล่ า ว                   
คืนกองทุนฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรพิจารณา
วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินโครงการให้
สอดคล้องกับรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการ
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ด า เนินการ  ตลอดจนความ เหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศ และหนังสือตอบข้อหารือ                
ที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้  เ พ่ือให้การบริหารกองทุน         
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์โครงการ และควรมีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวีการควบคุม ก ากับดูแลเพ่ือ               
ให้เกิดความชัดเจน และมีการเบิกจ่ายเป็นไป              
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
กองทุนโดยหลักความโปร่งใส ประหยัด และ             
มี ประสิ ทธิ ภ าพ และมี การบริ หารจั ดการ                  
อย่างมีส่วนร่วม 

      19. เทศบาลจัดโครงการวอลเล่ย์บอลล์
ชายหาด โดยเบิกจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์จัดการ
แข่งขัน ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัล 
ค่าตอบแทนเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าเดินทาง            
ผู้ตัดสินไทย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
การแข่ งขั น  ค่ าแต่ งหน้ าแต่ งตั ว ในพิธี เปิ ด 
ค่ า อ า ห า ร ส า ห รั บ นั ก กี ฬ า  ณ  โ ร ง แ ร ม ฯ                  
ค่าเช่าห้องพักนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
         ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดมี ค ว าม เห็ น ว่ า                  
การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด               
และประเทศไทย และก่อให้ เกิดรายได้กับ
ประชาชน เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬา                  
ที่มีนักกีฬาชาวต่างชาติและชาวไทยมาร่วมการ
แข่ งขัน เป็นจ านวนมาก และจะมีชาว ไทย                  
และชาวต่างชาติในภูมิภาคใกล้เคียงมาชมการ
แข่งขันจ านวนมากเช่นกันจึงถือเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน
ในจังหวัด 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าจังหวัดสามารถ
ที่จะจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติดังกล่าวได้และ
สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาม พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.  2496 และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม และตาม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

         สตง. มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติ ก า หนดแผนและขั้ น ตอน                   
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้เทศบาล             
มีหน้ าที่ ในการจั ดระบบบริการสาธารณะ                
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน 
เมื่อได้พิจารณาจากรายจ่ายที่เทศบาลได้ 
เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น                       
ค่ า สนั บ สนุ นที ม แข่ ง ขั นที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 
ค่าตอบแทนเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าเดินทาง                 
ผู้ตัดสินไทย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
การแข่ งขั น  ค่ าแต่ งหน้ าแต่ งตั ว ในพิธี เปิ ด 
ค่าอาหารส าหรับนักกีฬา ณ โรงแรมฯ ค่าเช่า
ห้องพักนักกีฬาและผู้ เกี่ยวข้อง เป็นต้น แล้ว               
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเทศบาลฯแต่อย่างใด และค่าใช้จ่าย
ดั งกล่ า วมิ ได้ ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ื อ ให้ เ กิ ดประโ ยชน์                     
แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยตรงแต่เป็นประโยชน์
ทาง อ้อมที่ ประชาชนจะได้ รั บจากการที่ มี                    
ผู้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลพลอย
ได้จากการที่จังหวัด เป็นผู้ด า เนินการ อีกทั้ง               
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บค า ชี้ แ จ งของ เทศบาลว่ า                   
ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย                 
ที่ มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ .ศ .  2542  มาตรา  16  (8 )  การส่ ง เสริ ม         
การท่องเที่ยว จึงไม่ต้องส่งเงินคืนคลังเทศบาล      
แต่อย่างใด  
 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อย่างใด  
      ดังนั้น  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้
พิจารณาเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินในการจัดการ
แข่ งขั นกีฬานานาชาติ  “โครงการแข่ งขั น
วอลเลย์บอลชายหาด ฯ” ซึ่งเป็นการจัดร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง เ ท ศ บ า ล  จั ง ห วั ด แ ล ะ  ส ม า ค ม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในส่วนของเทศบาล
ที่ได้มีการเบิกจ่ายเงินไป นั้นมิได้เป็นการเบิก
จ่ายเงินตามอ านาจหน้าที่ที่ ได้บัญญัติ ไว้ ใน               
พระบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 จึงเป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความ
เสียหาย  

       20.การจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและหน่วยงาน  

     การจัดการแข่งขันฟุตบอล ซึ่ งทีมที่ร่ วม
แข่งขันส่วนใหญ่ตามตารางการแข่งขันเป็น
บริษัท เอกชน ชมรมสโมสร ฟุตบอล  และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งประชาชนในเขตและ    
นอกเขตเทศบาล  
      ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  ที่                  
มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแข่งขันกีฬา
ตามหนังสือดังกล่าวคือ การแข่งขันกีฬาระหว่าง 
อปท.หรือภายใน อปท. ซึ่งมิได้หมายความรวมถึง
องค์ ก ร อ่ืนที่ มิ ใ ช่  อปท .  จึ ง ไม่ ถื อ เป็ นการ
ด า เนินการตามอ านาจหน้ าที่ ของเทศบาล                 
พ.ศ.2496 มาตรา 50 และไม่ถือเป็นการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง อปท. เพราะชมรมฟุตบอล หรือ
ส โมสร ฟุตบอล เป็ นองค์ ก ร เ อกชน  มี ก า ร
ด าเนินการในลักษณะพาณิชย์  ซึ่ งได้รับเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนอยู่แล้ว 
     ให้เทศบาลหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย                
ว่าการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาดังกล่าว อยู่ใน
อ านาจหน้ าที่ ของ เทศบาลหรือไม่  ผลการ
พิจารณาเป็นเช่นไร รายงานให้ สตง. ทราบด้วย 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
    21. โครงการจัดงานวันเชื่อมความสามัคคี
ระหว่าง อปท. เบิกจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อกีฬา 
ส าหรับนักกีฬา และเสื้อส าหรับกองเชียร์ พร้อม
อุปกรณ์กีฬา และเบิกจ่ายค่าจ้างท าอาหาร                
และเครื่องดื่ม  

         เ ท ศ บ า ล เ ป็ น ผู้ ส่ ง นั ก กี ฬ า เ ข้ า ร่ ว ม                  
การแข่งขัน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาได้ แต่เทศบาลไม่ได้
ด าเนินการในลักษณะดังกล่าว โดยเบิกเป็น
อาหารและเครื่ องดื่ มแทน เป็นการปฏิบัติ                
ไม่สอดคล้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ส่วนค่าเสื้อนักกีฬา ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวด
กองเชียร์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว  2589              
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.3 เบิกได้เฉพาะนักกีฬาเท่านั้น 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ ง ถิ่ น  ที่  ม ท  0 8 0 8 . 4 / 1 8 4  ล ง วั น ที่                            
9 มกราคม 2555 เรื่อง หารือกรณีเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเสื้อกองเชียร์ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย 
     พิจารณาสั่งการให้น าเงินค่าเสื้ อกองเชียร์                 
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ส่งคืนคลัง หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้แต่งตั้ งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือความรับผิดทางละเมิดหาผู้รับผิด
ชดใช้ และในโอกาสต่อไปให้ปฏิบัติตามหนังสือ   
สั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

      22. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เบิกค่าชุดกีฬา 
เพ่ือจแกให้กับนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตาม
โครงการฯ ซึ่งเทศบาลได้ชี้แจงว่า การจัดซื้อชุด
กีฬาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินใน
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 2.7 ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
แข่ งขันกีฬาให้ เบิ กจ่ าย ได้ เท่ าที่ จ าป็นและ
ประหยัด 

      สตง.พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีการจัด
แข่งขันกีฬาค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬา ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
แข่งขันกีฬา ประเภทค่าลูกฟุตบอลส าหรับค่า
ชุดกีใของนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ควรเป็น
ค่า ใช้จ่ ายที่ ใช้ ในการแข่ งขันกีฬา ประเภท                 
ค่าลูกฟุตบอล ส าหรับค่าชุดกีฬาของนักกีฬา
ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา จึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ                
ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาแต่อย่างใด การที่
จะจัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬาจะต้องเป็นกรณี              
ที่เทศบาลส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเท่านั้น 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     จึ ง เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.4/ว  2589                
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 (2.7) ที่ก าหนดว่า อปท. รับ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้ เบิกค่าใช้จ่าย
รายการ อ่ืน  ๆ ที่ เ กี่ ยวกับการแข่ งขันกีฬา                    
ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด และข้อ 1 
(1.3) ที่ก าหนดว่า กรณีที่ อปท. ส่งนักกีฬาหรือ 
นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เป็นค่าอุปกรณก์ีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือ
ชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 
     ขอให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว และ
ในโอกาสต่อไป ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
และหากไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ ให้ด าเนินการ
ทางละเมิดเพ่ือหาผู้รับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/                 
ว 2092 ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2540 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ ยวกับความรับผิด               
ทางละเมิดของเจ้ าหน้าที่ของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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การเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ 
 
  1. ซ้ือผาคลุมผม หมวกกาปเยาะ ผาขาวมา เส้ือหมอฮอม ตนไมมงคลพรอมกระถางเครื่องซักผา 
ทีวีสี ไมโครเวฟ พัดลมตั้งโตะ หมวกนิรภัย แจกจายใหผูรวมโครงการ 
  2. ปจจัยถวายพราหมณ จตุปจจัยถวายพระสงค สนับสนุนชุดการแสดงในพิธีบวงสรวง 
  3. จัดซ้ือขาวสารอาหารแหง และเครื่องไทยธรรม 
  4. ซ้ือเครื่องอุโภคบริโภค แจกจายประชาชน 
  5. คาจางเหมาประกอบอาหารพรอมเครื่องดื่ม เล้ียงผูมารวมงาน 
  6. จายคาตอบแทนผูเขาประกวดหนูนอยอังเปา 

7. คาแตงหนา เครื่องแตงกาย และของขวัญ ชอดอกไม 
8. จัดซ้ือของท่ีระลึก และของรางวัลในการประกวดตาง ๆ 
9. คาจางประชาสัมพันธสงเสริมการทองเท่ียว เชน ทําหมวกกระดาษ คูมือ ไวนิล ใบปลิว เปนตน 
10. จางการแสดงวงดนตรี นักรอง และการแสดงโขน จางเหมาศิลปนนักรอง นางรํา 
11. ประกวดกองเชียรเรือ 
12. พาไปไหวพระ 9 วัด 
13. เบิกคาใชจายแอบแฝงในโครงการจัดงาน 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายในการจัดงาน 
 
1. ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ พ.ศ.2547 ขอ 67 กําหนดวาอปท.จะจายเงินหรือกอ
หนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ัง การกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
 

ดังนั้น การซ้ือส่ิงของแจกใหประชาชน จึงมิใชความหมายคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ และไมมี
ระเบียบกําหนดจึงไมสามารถเบิกจายได 

 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.2541 เรื่องคาใชจายในการจัดงาน
ตาง ๆ ของ อปท. กําหนดให อปท.ถือปฏิบัติในการเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ท้ังในกรณีท่ี
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานอ่ืนโดยใหเบิกไดตามงบประมาณท่ีตั้ง ไว และเบิกจายไดเทาท่ีจําเปน
และประหยัดโดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ อปท. เปนสําคัญ 
 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ อปท. ดังนี้ 

1) ตองอยูในอํานาจหนาท่ีหรือมีกฎหมายใหอํานาจโดย อปท.ตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ
ไวในโครงการจัดงาน 
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2) กิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนท่ีใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนท่ัว ไป เชน การใหความรูอันเปนประโยชน หรือการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญและ
รักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

3) กิจกรรมท่ีดําเนินการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการกิจกรรม
ดังกลาวจะทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 

4) หากมีการจัดประกวด แขงขัน มีการมอบรางวัล มูลคารางวัลตองมีสัดสวนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับโครงการ โดยเบิกจายคาใชจายเทาท่ีจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ต.ค.2550 เรื่องขอใหทบทวนและ
กําหนดมาตรการปองปราม กรณี อปท.ใชงบประมาณทางราชการจัดซ้ือส่ิงของแจกราษฎร 
โดยใสช่ือของตนลงบนส่ิงของ กําหนดวา 

1) วัสดุส่ิงของท่ี อปท.นําไปชวยเหลือประชาชน หรือเงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน โดยใชงบประมาณ
ของ อปท. ไมสามารถระบุขอความหรือรูปภาพหรือระบุช่ือหรือสัญลักษณอ่ืน ใดของผูชวยเหลือ แต
สามารถระบุไดเฉพาะช่ือหนวยงานของ อปท. 

2) การประชาสัมพันธผลงานของ อปท. เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ปฏิทิน เปนตน หากมี
ภาพกิจกรรมตาง ๆ จะตองเปนกรณีท่ีองคประกอบของภาพบงบอกถึงกิจกรรมนั้น ๆ 

3) การใหความชวยเหลือ จะกระทําไดเฉพาะกรณีจําเปน และเปนไปอยางประหยัด และ
ดําเนินการดังกลาว จะตองไมสอไปในทางหาเสียง เพ่ือผลประโยชนในทางการเมืองทองถิ่น 

4) อปท.ควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีใชจายงบประมาณในลักษณะท่ีตอบสนอง 
ความตองการแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง ไมสมควรตั้ง งบประมาณในลักษณะฟุมเฟอยเกิน
ความจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือตั้ง งบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคล 
 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1961 ลงวันท่ี 8 พ.ค. 2556 เรื่อง ขอใหกําหนด 
มาตรการเพ่ือ ใชเปนแนวทางกรณีการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและการเบิกคาใชจายในการ 
จัดงาน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ดังนี้ 

1. การดําเนินการจัดงานตางๆ ตองอยูในอํานาจหนาท่ีหรือมีกฎหมายใหอํานาจ โดย อปท. 
ตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการไวในโครงการจัดงาน 

2. กิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนท่ีใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวกแก 
ประชาชนเปนการท่ัว ไป เชน การจัดกิจกรรมใหความรูอันเปนประโยชน หรือเปนกิจกรรมท่ีสงเสริม 
ใหประชาชนเห็นความสําคัญ และรักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

3. กิจกรรมท่ีดําเนินการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการกิจกรรม 
ดังกลาวจะทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 

4. หากโครงการท่ีมีการจัดการประกวด หรือแขงขันและมีการมอบรางวัล มูลคาตองมีสัดสวนท่ี 
เหมาะสมและสอดคลองกับโครงการโดยเบิกคาใชจายเทาท่ีจําเปน เหมาะสม และประหยัด 
 
หนังสือซักซอม เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี จารีตประเพณีทองถิ่น 
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6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เม.ย. 2556 เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสงเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ อปท. กําหนดวา อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ อปท. เกี่ยวกับการบํารุงรักษา จารีต
ประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จะตองมีลักษณะเปนการใหประโยชน หรือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนการท่ัว ไป เชน การจัดกิจกรรม สงเสริมใหความรูแกประชาชนท่ัว 
ไปในการปฏิบัติตามแบบอยางประเพณี หรือวัฒนธรรมไทย” มิใชสงเสริมสนับสนุนหรือบํารุง จารีต
ประเพณ ีหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น โดยการออกคาใชจายใหแกบุคคลใดบุคคล หนึ่งท่ีจะประกอบ
พิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนเรื่องเฉพาะตัวท่ีบุคคลนั้น จะตองกระทําตามประเพณี หรือวัฒนธรรมท่ีบุ
คลนั้น เช่ือถือ หรือปฏิบัติซ่ึงบุคคลนั้นมีสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐  มาตรา ๓๗ โดยบุคคลนั้นจะตองกระทําดวยคาใชจายของตนเอง 
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ข้อบกพร่อง งานโครงการจัดงานต่าง ๆ 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดงานโครงการประเพณีวันหอมแดง

แข่งเรือยาว  
    มีการรับสมัครส่งเรือกระสวย 8 ฝีพาย 

(ภายใน -นอก) เรือยาว 40 ฝีพาย และการ
ประกวดกองเชียร์เรือ  
          โดยให้ลงทะเบียน (รายงานตัว) ส่ ง
รายชื่อพร้อมรูปถ่ายเนื่องจากห้ามสับเปลี่ยน
ฝีพาย แต่เทศบาลไม่ได้ด าเนินการตามประกาศ 
ระเบียบกติกาการแข่งขันแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มี
การรับสมัครลงทะเบียน (รายงานตัว) ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าเบิกค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการไปถูกต้องหรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

  (1) เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลากจูงเรือหรือ
ค่าเทียบเรือให้กับเจ้าของเรือซึ่ ง เป็นเรือล า
เดียวกัน 2 ครั้ง จ านวน 4 ราย และเรือกระสวย 
8 ฝีพาย (ภายใน) โดยเบิกจ่ายค่าเทียบเรือ
ภายนอกด้วย  

(2) เบิกจ่ายเป็นค่าประกวดกองเชียร์เรือ 
โดยไม่มีหลักฐานการสมัคร  

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีไม่มีการด าเนินการตามประกาศและตาม
ระเบียบกติกาดังกล่าว ว่าเกิดจากสาเหตุใด เกิด
ความเสียหายต่อการเงินของทางราชการหรือไม่
อย่างไร หากเกิดความเสียหายให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ และพิจารณาด าเนินตามควรแก่กรณีกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
ส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว และในโอกาสต่อไป
การก าหนดกิจกรรมในการจัดงานต่างๆ ผู้บริหาร
ควรพิจารณาเฉพาะกิจกรรมที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญต่อโครงการเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่  มท 
0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง ขอให้ก าหนดมาตรการเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

 
 เมื่อมีการจ่ายค่าเทียบเรือ (ภายใน) แล้วจึงไม่

สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเทียบเรือ (ภายนอก) 
ให้กับเรือทั้ง 4 ล าได้อีก ถือเป็นการเบิกจ่าย
ซ้ าซ้อน  

 
การประกวดกองเชียร์เรือ ถือเป็นกิจกรรมที่

ไ ม่ เหมาะสม  ไม่ จ า เ ป็ น  ไม่ สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากไม่ด าเนินการ
จัดกิจกรรมประกวดกองเชียร์เรือ โครงการก็
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันที่  19 พฤษภาคม 2541 เรื่อ ง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการสานฝันสานสัมพันธ์สตรี  
   การเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าคลุมผม 

ให้แก่สตรีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
ของทุกปี  

 

การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ของวันสตรีสากล ของ
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ (กสส.) เน้นให้มีการจัดกิจกรรมระลึก 
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความ
เสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาของ
สตรี ซึ่งการจัดซื้อผ้าคลุมผมดังกล่าวให้แก่สตรี
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งการมิ ใ ช่ ส่ ว นที่ จ า เ ป็ น เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(2) การจัดซื้อผ้าคลุมผมในลักษณะดังกล่าว
เข้าข่ายลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง 
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ ก าหนดให้ เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและประหยัด ซึ่งการจัดซื้อ
ผ้าคลุมผมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่
จ าเป็นและไม่ประหยัด หากไม่มีการจัดซื้อ
รายการดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือการจัดงานดังกล่าวต้องยุติหรือ
ยกเลิกแต่อย่างใด 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบน าส่งคืนคลัง 
และส าเนาหลักฐานการรับเงินให้ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบด้วย 

ก่อนด า เนิ นการอนุ มัติ โ ครงการต่ างๆ 
ผู้อนุมัติและผู้เสนอโครงการต้องศึกษา ท าความ
เข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ โดยแต่ละโครงการ
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ ชัด เจนเ พ่ือก าหนด
กิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการจัดงานสรงน้ าพระธาตุ เบิกจ่าย

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม 
มีวัตถุประสงค์โดยแท้จริงของการจัดงานก็

เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณี  
ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นที่ยึดถือกันมาแต่
ช้านาน และเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่ ว ไป ได้ตระหนักถึ งคุณค่าและ
ความส าคัญของประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่ งแสดงให้ เห็นถึงความสามัคคีของ
ประชาชนในต าบล  

 

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้มา
ร่วมงานนั้น เป็นการไม่ประหยัดงบประมาณและ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น ซึ่ งไม่ ใช่สิ่ งที่ เป็น
สาระส าคัญของการจัดงาน 

จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
โดยสรุปว่า “ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด โดยค านึงถึงฐานะ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ” 

ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาส
ต่อไป และเรียกชดใช้เงินจากผู้รับผิดชอบ ส่งคืน
คลังเทศบาลโดยเร็ว 

4.  โครงการเข้ าสุนัตหมู่  เบิกจ่ ายเป็น
ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่มค่าจัดซื้อผ้าขาวม้า 
ค่าจ้ าง เหมาบริการทางการแพทย์ เข้าสุนัต  
ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
 

โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น กิ จ ก ร ร มต า ม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามซึ่งก าหนดให้ยุวชน
มุสลิมชายทุกคน เมื่อถึงวัยอันควร อายุ 8-12 ปี 
ผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองจ าเป็นจะต้องมี
พิธีเข้าสุนัตให้กับยุวชนมุสลิมชายตามบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลามทุกครอบครัวอยู่แล้วโดยจะ
กระท าที่ใดก็ได้ ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินโครงการ
จัดงานพิธีเข้าสุนัตยุวชน เป็นการเบิกจ่ายเงินให้
เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกินความจ าเป็นและไม่
ประหยัดและสิ้นเปลืองงบประมาณของทาง
ราชการ อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่  17 
เมษายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการดูแล
ส่ง เสริมและบ ารุงรักษาจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ให้ทบทวนผลการด าเนินการ หากเป็นการ

ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต ามหนั ง สื อ สั่ ง ก า ร ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยดังกล่ าวข้างต้น ให้หา
ผู้รับผิดชอบทางละเมิดและด าเนินการทางวินัย
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ได้แก่ 
   1) โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน 

เบิกค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุ ปกรณ์ เ พ่ื อ ใช้ ใ น พิ ธี ท า งศาสนาแบบจี น 
ค่าตอบแทนผู้เข้าประกวดหนูน้อยอ่ังเปา ชาย – 
หญิง  

   2) โครงการจัดงานวันครู เบิกค่าจ้างเหมา
อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับเลี้ยงผู้มาร่วมงาน  

   3) โครงการจัดงานวันเทศบาล เบิกค่าจ้าง
เหมาอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเลี้ยงผู้มา 
ร่วมงาน  

 

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆเป็น
จ านวนเงินที่สูงเกินความจ าเป็นและไม่ประหยัด 
รายจ่ายบางรายการไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักในการ
จัดงานโดยตรง เช่น เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับเลี้ยงผู้มาร่วมงาน เบิกจ่ายค่าจ้างท าของ 
ที่ระลึกเป็นต้น เป็นการตั้งงบประมาณในลักษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น ไม่เป็นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
งบประมาณรายจ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเบิกตามงบประมาณที่ตั้งไว้
และเบิกจ่ าย ได้ เท่ าที่ จ า เป็นและประหยัด  
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบน าส่งคืนคลัง
เทศบาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็วอย่าให้เกิดกรณีนี้อีก 

6.  จัดงานกาชาดประจ าปี เบิ กจ่ ายค่ า
แต่งหน้า แต่งตัวธิดากาชาด ค่าเช่าเครื่องแต่ง
กายนักร้อง ค่าเช่าเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า
แม่บ้าน ค่าของขวัญและช่อดอกไม้ธิดากาชาด  
ค่าของขวัญและช่อดอกไม้ส าหรับนักร้องและ
แม่บ้าน เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในงานฤดูหนาวและ
งานกาชาด  
 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่
สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ 

การเบิกจ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดงาน ซึ่งหากไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
โครงการก็สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ ดังนั้นค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ 

เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้เบิก
ได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัดโดยค านึงถึงฐานะ
การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ    

ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินดังกล่าวส่งคืน
คลังโดยเร็ว 

7. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารส าหรับผู้มา
ร่วมงานค่าจ้างไถนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  

 

การเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวไม่ใช่การส่งเสริม
อาชีพประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่
จัดท าขึ้นมาโดยไม่มีการจัดฝึกอบรมเป็นการท า
กิจกรรมร่วมกันเท่านั้น จึงไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการก าหนดให้เบิกจ่ายได้ 

  เป็นการปฏิบัติ ไม่ถู กต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 67 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ก า ห น ด  แ ล ะ ต า ม
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 51 ที่ก าหนด
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายให้เทศบาลต าบลอาจ
จัดท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลเพ่ือบ ารุงและ
ส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

 ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทน
ดังกล่าว เพ่ือน าเงินส่งคืนคลังเทศบาล แล้วส่ง
ส าเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการน าเงินฝาก
ธนาคารให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจั งหวัด
ตรวจสอบ 

8.  โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่และ
ครอบครัวต้นแบบเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อของที่
ระลึกให้กับชุมชนและบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
และเงินรางวัลส าหรับการประกวด  

 

การให้ของที่ ระลึกและเงินรางวัลในการ
ประกวดตามโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มีกฎหมายและระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบน าส่งคืนคลัง

เทศบาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และในโอกาสต่อไปให้
เบิ กจ่ าย เฉพาะที่ มี กฎหมายหรื อ ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เท่านั้น อย่าให้เกิด
กรณีเช่นนี้อีก หากในการตรวจสอบปีต่อไปพบว่า
ยังไม่มีการเบิกจ่ายในลักษณะเช่นนี้อีก ถือว่า
ผู้บริหารมี เจตนาจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยข้างต้น ท าให้ทางราชการ
เ สี ย ห า ย  จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 

9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล
จัดท าความร่วมมือกับสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
การส่งเสริม อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และ
ผู้สนใจได้ทราบและมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่จังหวัด และเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้ยั่งยืน มีการ
ด าเนินกิจกรรมและเบิกจ่าย ดังนี้ 

พิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้องดังนี้ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ในมาตรา 281 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
จัดบริการสาธารณะและ มาตรา 283 ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีอ านาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

มาตรา 50 (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น โดยการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้อง เป็น ไปเ พ่ือประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น 

มาตรา 56 ภายใต้บั งคับแห่ งกฎหมาย 
เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (8) 
การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 

มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจท ากิจกรรมนอก
เขต เมื่อ 

 (1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการที่
เกี่ยวเนื่องจากกิจการที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่
อยู่ภายในเขตของตน 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 (2) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง 

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(11) ในด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส านักงานปลัด
กระทรวงฯ) ได้ถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
ให้แก่ อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว คือ  

(1) การวางแผนการท่องเที่ยว  
(2) การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษาสถานที่

ท่องเที่ยว  
(3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

      9.1 เบิกค่าจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (ตรุษจีน ไหว้พระ ไหว้เจ้า 
เสริมมงคลชีวิต) 

 

สตง.พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีการจัด
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล (ตรุษจีน 
ไหว้พระ ไหว้เจ้า เสริมมงคลชีวิต) โดยมีการ
เบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว   

พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แ ล ะ ที่ แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  แ ล ะ ต า ม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ว่า 

1. เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ บ ารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 
อันดีของท้ องถิ่ น  และการส่ ง เสริมกิ จการ
ท่องเที่ยว โดยการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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ท้องถิ่ น  และเป็นการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองก็ตาม แต่การกระท าใดๆ ต้องท าใน
เขตเทศบาล ซึ่งหากเทศบาลจะท าโครงการ
ดังกล่าวนอกเขต จะสามารถด าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อการนั้นจ า เป็นต้องท าและเป็นการที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ด าเนินตามอ านาจหน้าที่ 
โดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลและ
ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลและได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

จ า ก ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว แ ม้ ว่ า เ ท ศ บ า ล จ ะ
ด าเนินการโครงการในลักษณะการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแต่ เทศบาลก็สามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้เฉพาะในเขตพ้ืนที่ของตนเองเท่านั้น 
แต่ปรากฏว่าเทศบาลเข้าไปด าเนินการในเขต
พ้ื น ที่ อ่ื น ซึ่ ง มี อ า น า จ แ ล ะห น้ า ที่ ดั ง ก ล่ า ว
เช่นเดียวกัน กรณีนี้ยังเป็นการซ้ าซ้อนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีการด าเนินการอยู่แล้ว 

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ส านักงานปลัด
กระทรวงฯ) ได้ถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
ให้แก่ อปท. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มาให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

          (1) การวางแผนการท่องเที่ยว 
          (2) การปรับปรุงดูแลบ ารุงรักษา

สถานที่ท่องเที่ยว 
          (3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
     ซึ่งพิจารณาได้ว่าเทศบาลควรจะมีหน้าที่

การวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในท้องถิ่นตนเอง 
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและ
จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ แหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน
และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดท าแผน
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยก าหนดมาตรฐาน
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ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ด้ า น บ ริ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ การสร้าง
เ ครื อข่ า ย เ พ่ื อสนั บสนุ นและส่ ง เ ส ริ มกา ร
พัฒนาการท่องเที่ยวในภาคประชาชน การพัฒนา
บุคลากรและเครื อข่ ายด้ านการท่อง เที่ ย ว  
จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความ
เข็มแข็งให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ 
และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องแต่การที่เทศบาลจะจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมในเทศกาล
ตรุษจีน ไหว้พระ ไหว้เจ้า เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
ควรท าเฉพาะในเขตพ้ืนที่ตนเอง หากจะจัด
กิจกรรมในลักษณะดังกล่าวควรจะบูรณการและ
ประสานความร่วมมือ โดยด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เช่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการกลุ่ม
ต่างๆ และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยแบ่งรับผิดชอบในส่วน
ของงานตามอ านาจหน้าที่ที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้  เ พ่ือด าเนินการส่ ง เสริมและ
พัฒนาการบริการด้ านการท่องเที่ ยว ให้ ได้
มาตรฐานสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น 

9.2 เทศบาลน ากิจกรรมในเทศกาลตรุษจีน 
ไหว้พระ 9 วัด ไหว้เจ้า เสริมมงคลชีวิต มา
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

การจัดโครงการโดยการพาไปไหว้พระ 9 วัด 
เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดเพ่ือความเชื่อมั่น ศรัทธา
ว่าการไหว้พระท าบุญ จะก่อให้เกิดความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต ซึ่ งเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล
เท่านั้น มิได้เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ท้องถิ่น
ถือปฏิบัติมาแต่ดั้ ง เดิม การที่ เทศบาลออก
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่นเพ่ือจัดโครงการดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็น
การดูแลและจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นกิจกรรมที่อยู่ ใน
อ านาจหน้าที่แต่อย่างใด เทียบเคียงกับบันทึก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 
295/2553 เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบ
พิธีฮัจญ์ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัยว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นการประกอบ
พิธีกรรมเฉพาะตัวหรือการไปสักการะสังเวชนีย
สถานหรือประกอบพิธีอ่ืนใดลักษณะเดียวกันซึ่ง
ไม่ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอันดี
ย่อมมีสิทธิที่จะใช้เสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง 

9.3 เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างจัดท าหมวกกระดาษ 
ค่าจ้างพิมพ์คู่มือประชาสัมพันธ์โครงการการ
ท่องเที่ยว และค่าจ้างประชาสัมพันธ์โครงการการ
ท่องเที่ยวเทศบาล ตรุษจีน ไหว้พระ ไหว้เจ้า 
เสริมมงคลชีวิต ค่าจ้างท าสื่อสิ่งพิมพ์ไวนิลพร้อม
ติดตั้ง และค่าจัดท าใบปลิว 

      ป้ายไวนิลและคู่มือประชาสัมพันธ์ที่
ภาพนายกเทศมนตรีบนป้ายประชาสัมพันธ์ 

      เทศบาลชี้แจงว่า ภาพที่ปรากฏบนคู่มือ
ท่องเที่ยวเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เข้าร่วมตามโครงการท่องเที่ยวเท่านั้นโดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการประชาสัมพันธ์ส่วนตัว
นายกเทศมนตรีแต่อย่างใด โดยสังเกตจาก 
ปกหน้าเป็นรูปพระและปกหลังเป็นรูปแผนที่
ท่องเที่ยว 

 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ดั ง กล่ า ว เ ป็ น ก า ร ฟุ่ม เ ฟื อย  
ไม่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ และสิ้นเปลือง
งบประมาณ ทั้งยังสวนทางกับนโยบายรณรงค์
ภาวะลดโลกร้อน และโครงการสร้างจิตส านึกลด
ปริมาณขยะท่ีเทศบาลจัดท าอีกด้วย 

การจัดท าคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
มีลักษณะเป็นรูปเล่มโดยมีหน้าปกเปิดได้สองด้าน 
หน้าปกขวาเป็นรูปพระ ส่วนหน้าปกซ้ายเป็นภาพ
นายกเทศมนตรี ซึ่งจะพับด้านใดเป็นปกก็ได้ และ
ส าหรับกรณีการจัดท าป้ายไวนิล นั้นแม้ภาพจะ
แสดง ให้ เห็ นถึ งกิ จกรรม  โดยมิ ได้ ร ะบุ ชื่ อ
นายกเทศมนตรี แต่องค์ประกอบภาพเน้นภาพ
นายกเทศมนตรีในกิจกรรม และบุคคลทั่วไปใน
ท้องถิ่นย่อมทราบว่าเป็นนายกเทศมนตรี กรณีนี้
จึงเข้าข่ายเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือประโยชน์
ส่วนบุคคล ไม่ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1877  
ลงวันที่  12 มิถุนายน 2550 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3475 ลงวันที่ 11  
ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและก าหนด
มาตรการป้องปราบ กรณีองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อ
สิ่งของแจกให้ราษฎร โดยใส่ชื่อของตนลงบน
สิ่งของ กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์ผลงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดังกล่าวไม่ได้
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณโครงการตามที่ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ และนอกจากนี้ยังพบว่ามีการพิมพ์
ป้ายไวนิลที่ใช้ติดสะพานลอย จากเครื่องพิมพ์ 
ไวนิลของเทศบาล ซึ่งมีการจัดท าในลักษณะป้าย
ข้อความเช่นเดียวกันกับที่เทศบาลจัดจ้างเพียงแต่
มีขนาดไม่เท่ากันเท่านั้น 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
เพ่ือหาผู้รับผิดชดใช้เงินส่งคืนคลังเทศบาล 

การจัดโครงการควรมีการพิจารณาขอบเขต
ในการท า โ ด ยค านึ ง ถึ ง กฎหมาย ระ เบี ยบ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  เ พ่ือมิให้ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการนั้นไร้สภาพบังคับ และเป็นการ
เสียหายต่อระเบียบแบบแผนอันดีของทาง
ราชการ และเพ่ือรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการ
คลังและความสงบเรียบร้อยในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ซึ่งเป็นธรรมาภิบาลที่ดี ในโอกาสต่อไป
อย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

ให้สั่งการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
โครงการตามที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ โดยงานใดที่
ต้องด าเนินการทางพัสดุก็ด าเนินการด้วยวิธีการ
พัสดุเช่นเดียวกับการจ้างเหมารถยนต์โดยสารใน
โครงการฝึกอบรมต่างๆ ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ทราบ
งบประมาณในโครงการที่เกิดข้ึนจริง ประโยชน์ใน
การควบคุมงบประมาณ 

10. โครงการสืบสานวัฒนธรรมเกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  

    เบิกจ่ายเป็นการจ้างเหมาประกอบ
อาหารท าโรงทาน งานพระราชทานเพลิงศพ 
พระสมณศักดิ์  

 

   การจัดท าโรงทานถือเป็นการท าบุญตาม
จิตศรัทธาส่วนบุคคล จึงไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 
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ให้ติดตามขอผลการพิจารณาวินิจฉัยจาก

ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบโดยเร็ว 

     11. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกษียณอายุ
ราชการ เบิกจ่ายเงินซื้อต้นไม้มงคลพร้อมกระถาง 
เ พ่ือแสดงมุทิตาจิตแก่พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลที่เกษียณอายุราชการ เบิกค่าจ้างท าของ
ที่ ระลึก (ภาพถ่ายพร้อมกรอบรูป) ส าหรับ
พนักงานและลูกจ้างเทศบาลที่ เกษียณอายุ
ราชการ 

       การจัดซื้อสิ่งของให้กับพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลเมืองพัทลุงที่เกษียณอายุราชการ ถือเป็น
รายจ่ายส่วนบุคคล ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการใดก าหนดให้เบิกจ่าย
ได้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเบิกจ่าย
ฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

 
     12. การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเสื้อม่อฮ่อม ส าหรับ
ใส่ ในขบวนแห่ ในโครงการสืบสานประเพณี 
ก่อเจดีย์บุญกองข้าวใหญ่  

     การจัดซื้อดังกล่าวไม่ใช่กิจกรรมโดยตรงใน
การจัดงาน เป็นค่าใช้จ่ายเกิดความจ าเป็น และไม่
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ท้องที่อย่างแท้จริ ง เป็นการตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายในลักษณะฟุ่มเฟือย เกินความจ าเป็นและ
เป็นรายจ่ายในลักษณะการประชาสัมพันธ์ 
ถึงแม้จะไม่ลงชื่อบนเสื้อก็ตาม เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
กา ร จั ด ง า น ต่ า ง  ๆ  ข อ งอ งค์ ก รป ก คร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 
เรื่ อง  ขอให้ทบทวนและก าหนดมาตรการ 
ป้องปราบกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้
ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ 
     สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน และไม่ได้พิจารณาปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรอบคอบ จึง
มีการปฏิบัติขัดต่อหนังสือสั่งการบางฉบับโดย
ไม่ได้ตั้งใจ 
     ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ในโอกาส
ต่อไป และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกล าดับชั้น 
ตลอดจนผู้บริหารติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิด
ข้อบกพร่องเช่นนี้อีก 
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    13. เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างท าอาหารและน้ าดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานประเพณีกินสลากหลวง 
 

      เนื่องจากการจัดท าสลากภัต เป็นพิธีกรรม
ความเชื่อของแต่ละบุคคล เป็นการท าบุญตาม
ความพร้อมที่มีอยู่ จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล 
จึ ง ไม่ ใช่ การส่ ง เสริมสนับสนุนด้ านศาสนา 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่ ง เสริ มกิจการทางศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น แต่เป็นเรื่องการท าบุญตาม
ก า ลั ง ศ รั ท ธ าค ว า ม เ ชื่ อ ข อ ง แ ต่ ล ะบุ ค ค ล  
ซึ่ ง ผู้ บ ริห าร  สมาชิกสภา  องค์ การบริหาร 
ส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้าง ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ตามก าลังทรัพย์
แต่ละบุคคล และไม่มีระเบียบข้อบั งคับหรือ
หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ จึงไม่สามารถน ามา
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาลได้ 
      เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่ าด้ วยการรับ เงิน  การจ่ ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 

     14. เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวด
ชุมชนในบ้านสะดวก หน้าบ้านน่ามอง ซึ่งจ่าย
เป็นเงินรางวัลส าหรับการประกวดชุมชน  
          เทศบาลชี้แจงว่าการเบิกจ่ายดังกล่าว 
เทศบาล ได้ ถื อปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อซั กซ้ อม 
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4  

      โครงการดังกล่าว เป็นการรณรงค์ให้ชุมชน
รักษาความสะอาดบ้านของตนเอง หรือให้ความรู้
อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้น การจ่ายเงิน
รางวัลในการประกวดชุมชนในบ้านสะอาด  
จึงเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่เหมาะสมและไม่ประหยัด
เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ให้เรียกเงินที่ เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลัง 
หากไม่สามารถเรียกคืนได้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ 
และก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว
โดยเคร่งครัด 

15. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 
บุญกลางบ้านและศาลปู่ตา โครงการถวายเทียน
พรรษา เป็นการมอบเงินให้หมู่บ้านเพ่ือน าไปเป็น
ปัจจัยถวายพระ 

 

สตง.พิจารณาแล้ว ไม่มีกิจกรรมหรือวิธีการ
ที่บ่งบอกว่าเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มี
การสืบสานประเพณีแต่ประการใด เป็นเพียงน า
เงินไปมอบให้หมู่บ้านเพื่อน าไปถวายพระ  

ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลัง 
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หากไม่สามารถเรียกคืนได้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ 
และก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว
โดยเคร่งครัด 

16. จัดจ้างการแสดงวงดนตรี นักร้อง และ
การแสดงโขน ในการจัดงานวันพ่อ วันแม่ และวัน
ลอยกระทง 

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาวงดนตรีนักร้อง 
และการแสดงโขน เป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง  
ซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญของการจัดงานโครงการ หาก
ไม่ได้จ้างวงดนตรี นักร้อง และการแสดงโขน ก็
สามารถจัดงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและ 
ไม่ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  เ ป็ นการตั้ ง
งบประมาณในลักษณะที่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
อย่างจริงจัง และฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ หรือตั้งงบประมาณในลักษณะ
เป็นการประชาสัมพันธ์ส่ วนบุคคล ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฐานะการคลังของ
เทศบาล ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่  11 ตุลาคม 
2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและก าหนดมาตรการ
ป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงิน
งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้
ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ 

พิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จดัท างบประมาณและใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
เทศบาล โดยค านึ งถึ งความจ า เป็น  ความ
เหมาะสม ความประหยัด และประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หากยังละเลยอันเป็น
เหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่และ
ผู้ เกี่ยวข้องอาจมีความผิดตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

17 .  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รจั ด ซื้ อ ข้ า ว ส า ร 
อาหารแห้ง และเครื่องไทยธรรม โครงการจัดงาน
สงกรานต์ โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โครงการ

การที่ เทศบาลใช้ เงินงบประมาณจัดซื้อ
ข้าวสาร อาหารแห้ง เ พ่ือให้ผู้บริหาร หรือ
พนักงานเทศบาลถวายพระสงฆ์ ไม่ใช่กิจการที่อยู่
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จัดงานวันแม่แห่งชาติ  

เทศบาลตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพ่ือแสดงถึงการสืบทอด
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยตาม
โครงการดังกล่าว ซึ่งขณะเดียวกันประชาชนที่
มาร่วมโครงการต่าง ๆ จัดเตรียมข้าวสารอาหาร
แห่งของตนเองมาถวายพระสงฆ์ตามจิตศรัทธา
และตามอัตภาพของแต่ละคน 

 

ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลในการส่งเสริม
ศาสนา หรือบ ารุงรักษาศิลปะ หรือเป็นการ
ส่ง เสริมจารีตประเพณี  และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นแต่อย่างใด การถวายข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์เป็นเรื่องความเชื่อและจิตศรัทธา
เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเท่านั้น จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณเป็นเหตุให้ทาง
ราชการเสียหาย 

พิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบน าเงินที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ส่งคืนคลังโดยเร็ว หากไม่
สามารถด าเนินการได้ให้แต่งตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือความรับผิดทางละเมิดหาผู้รับผิด
ชดใช้เงินต่อไป 

18. องค์การบริหารส่ วนต าบลจัดงาน
ประเพณีเทศกาลกินปลา โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเสื้อ
ม่อฮ่อม และผ้าขาวม้า ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น าเงินที่เบิกจ่ายไป
โดยไม่ถูกต้องส่งคืนคลัง และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยก่อนการเบิก
จ่ายเงินทุกครั้งเพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

19. เทศบาลอนุมัติ เบิกจ่ายเงินยืมนอก
งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวัน อปพร. 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือน าไปจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ในการจัดงานพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  

      มีการเบิกจ่ายจัดซื้อของรางวัล เป็น
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องซักผ้า ทีวีสี 
ไมโครเวฟ และพัดลมตั้งโต๊ะ เพ่ือมอบให้กับ  
อปพร. ดีเด่น  

      ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการเบิกจ่ายเงิน
เพ่ือจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น
ด้วย แสดงว่าการจัดงาน อปพร. ครั้งนี้ มีการ
มอบรางวัลซ้ าซ้อน 

 

เทศบาลจัดหาสิ่งของเพ่ือมอบให้กับ อปพร.
ดีเด่น ซ้อนกัน 2 รายการ จึงเป็นการด าเนินการ
แบบไม่ประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่ า ง ๆ  ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  
ซึ่ ง ก าหนดให้องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ทั้งในกรณีท่ีด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงาน
อ่ืนโดยให้ เบิกตามงบประมาณที่ตั้ ง ไว้  และ
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด โดยค านึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นส าคัญ ซึ่งรายการอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น เห็นว่า
มิใช่รายจ่ายที่จ าเป็น เนื่องจากมีการมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณไปแล้ว การจัดซื้อของรางวัล
เครื่องใช้ไฟฟ้าซ้ าซ้อนกับโล่ประกาศเกียรติคุณใน
ครั้งนี้ จึงมีผลท าให้ทางราชการเสียหาย  

ขอให้ เ ทศบาลแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนความรับผิดทางละเมิดหาผู้รับผิดชอบ
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ชดใช้ความเสียหายคืนแก่เทศบาลต่อไป 

20. เทศบาลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ใน
โครงการบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระปิยมหาราช เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยถวาย
พราหมณ์ผู้ท าพิธีบวงสรวง ค่าจตุปัจจัยถวาย
พระสงฆ์  ค่ า เ งิน เหรี ยญของขวัญจากเทพ  
ค่าสนับสนุนชุดการแสดงในพิธีบวงสรวง  

     มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือน้อม
ร าลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของพสกนิกร เ พ่ือเสริมสร้างพลัง
ศรัทธา ผสานความเชื่อและความกลมกลืนใน
ศาสนาพุทธ – พราหมณ์ แลเพื่อสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีและความสมานฉันท์ในสังคมและ
ชุมชน 

 

ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม
ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกส าคัญของชาติเรียกว่า 
“วันปิยมหาราช” และก าหนดให้ เป็น
วันหยุดราชการ ซึ่งหน่วยงานราชการ เอกชน 
นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน จะร่วมกัน
วางพวงมาลาดอกไม้สักการะและถวายบังคม 
เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
ท าบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้
ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของพระองค์ อันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณแต่โครงการบวงสรวงพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชที่เทศบาล
จัดขึ้นนั้น ตามหมายก าหนดการประกอบพิธีเริ่ม
โดยคณะพราหมณ์ตั้งเครื่องบวงสรวงเสวยและ
สิ่งของบูชาเทพ ในพิธีพราหมณ์จะพรมน้ าทิพย์
จากเทพแก่ผู้เข้าร่วม และมอบเหรียญบูชาองค์
พระบรมราชานุสาวรีย์ให้ประธานเพ่ือมอบแก่
ผู้ เข้าร่วมพิธี  จะเห็นได้ว่าเป็นการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละบุคคล จึงไม่อาจ
ถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้านการบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณได ้

ให้ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
น าเงินส่งคืนคลังเทศบาล และเพ่ือป้องกันไม่ให้
เทศบาล ได้ รั บความ เสี ยหาย ให้ เ จ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้มีอ านาจอนุมัติตรวจสอบ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ บรรจุ ไว้ ใน
งบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์โดยตรง โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

21. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยโดยการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อหมวกนิรภัย เพ่ือ 
แจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

การด าเนินการดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์ของหนังสือสั่งการที่ มท 0601/ว 
101 ลงวันที่  12 มกราคม 2547 เรื่อง การ
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 รณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก  

ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
ตั้งงบประมาณหรือใช้เงินสะสมมาสนับสนุนการ
ด าเนินการได้  เ พ่ือจัดหาหมวกนิรภัยให้กับ
ประชาชนหรือชุมชนในระบบผ่อนช าระ มิใช่เป็น
การแจกจ่าย และการจัดหาของแจกในเรื่อง
ดังกล่าวไม่มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การใดก าหนดให้กระท าได้ 

ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกเงินจาก
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง และในการ
เบิกจ่ายครั้งต่อไปควรศึกษาระเบียบและหนังสือ
สั่งการต่างๆ ให้รอบคอบ 

22.  เทศบาลเบิกจ่ าย เงิน เ พ่ือจ่ าย เป็น 
ค่ า จั ด ซื้ อ ข อ ง ร า ง วั ล ส า ห รั บ อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุข (อสม. )  ในงานวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ โดยเป็นโครงการที่ชมรม  
อสม. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ของรางวัล
จากเทศบาล 

โครงการดังกล่าวมิใช่กิจกรรมในอ านาจหน้าที่
ขอ ง เทศบาล  จึ ง ไม่ ส ามารถ เบิ กจ่ ายจ าก
งบประมาณได้  

การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่
มีระเบียบให้ เบิกจ่าย จึ ง เบิกจ่ายไม่ ได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

     23. การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ  
          1) โครงการแห่เจ้าพ่อ มีวัตถุประสงค์
โครงการเ พ่ือ เป็นการอนุรักษ์และส่ ง เสริม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
ฟ้ืนฟูประเพณีการแห่เจ้าพ่อจุ้ย โดยการแห่เจ้า
พ่อจุ้ยเป็นความเชื่อ และศรัทธาในกลุ่มประชาชน
ชาวไทยเชื้อสายจีน และเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น 
           2) โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน  
เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างการแสดงกายกรรมจีน 
พิจารณาว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นความเชื่อ และ
ความศรัทธาในเรื่องความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
ของแต่ละครอบครัวในกลุ่มประชาชนชาวไทย
เชื้อสายจีนบางส่วน 

     เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่มีระเบียบ
ก าหนด และไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารการ
ปกครอง ท าให้ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
นั้นไร้สภาพบังคับ และไม่ เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนอันดีของทางราชการ และเพ่ือรักษาไว้
ซึ่งวินัยทางการคลังและความสงบเรียบร้อยใน
การปฏิบัติตามระเบียบซึ่งเป็นธรรมาภิบาลที่ดี 
ขอให้ผู้รับผิดชอบชดใช้คืนเงินแก่คลังเทศบาล 

      24.  ค่าใช้จ่ ายในการจัดงาน โครงการ 
“อบจ. สัญจร” เพ่ือพัฒนาชีวิต ประจ าปีโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347 เรื่องค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
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และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และ 
หาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
แท้จริงของประชาชนในชนบทที่ห่างไกลความ
เจริญเพ่ือแก้ไขให้ตรงจุด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน รวมทั้งสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิต เ พ่ือสร้างสัมพันธไมตรีและทัศนคติที่ดี
ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ของ อบจ. จากการตรวจสอบพบว่ามี
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ด งาน  ไม่ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่จ าเป็นและ
ประหยัด ดังนี้  
      1) จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือแจกจ่าย
ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในการพบปะ
ประชาชนเพ่ือดูแลทุกข์สุขของประชาชน เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการจัดโครงการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
      2) จ้างเหมาศิลปินนักร้องและนางร า เพ่ือจัด
แสดงในการพบปะประชาชนเพื่อดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน ไม่เป็นกิจกรรมหรือเครื่องมือในการ
บ่งชี้ให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนสภาพความ
เป็นอยู่ที่แท้จริง 
 

ท้องถิ่น  
     ขอให้ เรียกเงินคืน ซึ่ งเป็นค่าใช้จ่ายที่ ไม่
จ าเป็นกับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว คืนคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยเร็ว และ
พิจารณาและก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหนังสือฯ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
พิจารณาถึงความจ า เป็นและประหยัดตาม
เจตนารมณ์ของหนังสือดังกล่าวในโอกาสต่อไป 

     25. เทศบาลเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ส าหรับเจ้าหน้าที่เครือข่ายเยี่ยมบ้าน
เด็ก ตามโครงการวัยใส ใส่ใจท าดี  
 

     จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าวพบว่า มี
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่าย
เยี่ยมบ้านเด็ก จึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่างได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 
     ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าเงินค่าอาหารและ
ค่าของว่าง ส่งคืนคลังเทศบาล พร้อมทั้งก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือ
ไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     26. เทศบาลเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ
นิทรรศการวิชาการโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายที่เบิก
ไม่ได้แอบแฝงอยู่ ได้แก่ กาแฟทรีอินวัน ไมโล 
เครื่องส าอางอย่างดี 

       เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ข้ อ  6 7 แ ล ะ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง ขอให้ก าหนดมาตรการเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

15. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเบิกจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาท าโล่รางวัลกัดกรดทองเหลือง  
5 อัน เป็นเงิน 6,000 บาท และเบิกจ่ายจัดซื้อพัด
ลม  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0803/ว 526 ลงวันที่  16 พฤษภาคม 
2546 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโล่และค่ากรอบ
วิทยาศาสตร์ใบประกาศเกียรติคุณ เบิกจ่ายค่าโล่
ได้อัตราโล่ละ 650 บาท ดังนั้น จึงเบิกจ่ายได้
จ านวน 3,250 บาท (650x5) เป็นการเบิกเกิน
จ านวน 2,750 บาท ให้น าเงินส่งคืนคลัง  
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การชวยเหลือประชาชน 
 

ขอบกพรอง การชวยเหลือประชาชน 
 

1. แจกจาย เส้ือกันหนาว โองน้ํา ผาหมนวม เครื่องหมกันหนาวขาวสาร ถุงยังชีพ ซ้ือวัสดุ
การเกษตร 

2. สนับสนุนเงินบริจาค หรือทุนการศึกษา 
3. จัดหาท่ีดินปลูกบานชวยเหลือผูดอยโอกาส คาซอมแซมบาน 
4. บริการรับชําระเงินคาสินคาและบริการ 
5. จายเงินเปนคารถไป-กลับ กรณีมีผูประสบอุบัติเหตุ 
6. คาจางแรงงานโครงการจางผูดอยโอกาส 
7. จายเบ้ียสงเคราะหเด็กเรียนดีแตยากจน 
8. จายเงินสงเคราะหการจัดการศพ 
 

การเบิกจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ 

วาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีของ อบจ/เทศบาล และ อบต. 
พ.ศ.2543 
   1) กิจการท่ีจะใหการชวยเหลือ ตองอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน การสงเสริมการทํามาหากินของ 
ราษฎร การแกไขปญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะหการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย การปองกันและระงับโรคติดตอ การสุสาน และฌาปนสถาน เปนตน 

2) วิธีการชวยเหลือประชาชน 
    (1) ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือประชาชนตาม
โครงการ และควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
    (2) ถือปฏิบัติตามแนวทางการชวยเหลือสงเคราะหประชาชนท่ีหนวยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติอยูเชน แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
   3) กรณีท่ีมีความจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุหรือครุภัณฑ 
    ก. การจัดซ้ือวัสดุเพ่ือนําไปแจกจายใหแกราษฎร เม่ือดําเนินการจัดซ้ือตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวของแลวใหจัดทําบัญชีควบคุมการรับ-จายวัสดุ และเม่ือมีการแจกจายวัสดุใหระบุรายช่ือผู
ไดรับแจกจาย พรอมท้ังใหผูรับฯ ลงช่ือรับไวในทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน 

ข. การจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือนําไปใหราษฎรหรือหนวยงานใชตามโครงการ เม่ือ 
ดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบฯ แลว ใหลงทะเบียนควบคุมพัสดุ ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เม่ือกลุมประชาชน ชุมชน หรือหนวยงานจะยืมๆปเพ่ือชวยเหลือ
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ประชาชนตามโครงการตางๆ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร โดยใหหมายเหตุในทะเบียน
คุมครุภัณฑ ระบุช่ือบุคคล หรือหนวยงานผูยืมดวย 
 
การสงเคราะหในการจัดการศพ 
 

2. ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการคุมครอง การสงเสริม และ การสนับสนุน การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
ลว. 29 ธ.ค. 53 
   1. การสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ หมายถึง การชวยเหลือเปนเงินในการจัดการ
ศพตามประเพณี รายละ 2,000บาท 
   2. ใหย่ืนตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (สพจ.) หรือท่ีวา
การอําเภอ ตามขอ 6 (2) 
 

3. ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานเอกสาร ไดแก ใบมรณบัตร, บัตรประจําตัวประชาชน, 
ทะเบียนบาน 
  4. จายเงินสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ จายให แกบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจัดการศพ
ผูสูงอายุ 
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ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 
 

ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      1. การจัดซ้ือเสื้อกันหนาวเพ่ือแจกจ่าย 
ให้กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยเสื้อดังกล่าวมีการปักช่ือนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      2. การจัดซ้ือผ้าห่มและเสื้อกันหนาว พบว่า
เป็นค่าซ้ือผ้าห่มผืนละ 250 บาท และซ้ือเสื้อกัน
หนาวตัวละ 250 บาท  
         มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครบ ทุกครั ว เ รื อน  จึ ง มิ ใ ช่ เ ป็นการ ใ ห้การ
สงเคราะห์ประชาชนท่ีเดือดร้อนประสบปัญหา 
ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.2543 และการดําเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ ต้ังคณะกรรมการดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตามโครงการ เพ่ือควบคุมให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่หน่วยงาน
ของรัฐท่ีถือปฏิบัติอยู่ทําให้มีการจัดซ้ือเสื้อกัน
หนาวและผ้าห่มในราคาเกินกว่าท่ีระเบียบ
กําหนด  
 
 
 
 

      การจัดซ้ือเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบถือปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล  พ . ศ .  2 5 4 3  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 130 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน และหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ มท 0617/ว 741 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เรื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
สิ่งของสํารองจ่ายปี 2551 กําหนดให้กรณีอากาศหนาวจัด
ผิดปกติมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส และมี
ช่วงเวลาอากาศหนาวจัดยาวติดต่อกันเกิน 3 วันให้จัดซ้ือ
ผ้าห่มราคาผืนละไม่เกิน 240 บาท และเส้ือกันหนาวราคา
ตัวละไม่เกิน 150 บาท  
          ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบติดตามนําเงินตาม (1) 
ส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจํานวน เน่ืองจาก
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้
ทบทวนและกําหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ 
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองและ
ตาม (2) ให้ส่งคืนในส่วนที่จัดซ้ือเกินกว่าท่ีราคากลาง
กําหนด 
 

      3. เบิกจ่ายเงินสดเป็นทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

      ไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550  เ ร่ือง 
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เนื่องจากไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550  
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ที่กําหนดว่าทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่า
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ซ่ึงรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) 
หรือเทียบเท่าแต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี สําหรับ
การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตร
ไม่เกินการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน 
ชุดนักเรียน  และค่าหนังสือเรียน ได้ตามความจําเป็น
เหมาะสม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําชับให้
เจ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบถือปฏิบั ติตามหนังสือสั่ งการ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 
 

      4. มีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ  2,000 บาท  

      เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12145 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
ในการจัดการศพ ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ความเห็นว่าการสงเคราะห์ในการจัดการศพแก่ผู้สูงอายุ 
ได้กําหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐท่ี
เกี่ยวข้องในการดําเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุแล้ว 
       ตาม พ.ร.บ.การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ี
ให้การสงเคราะห์ในการจัดการศพ ตลอดจน พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก็มิได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเ พ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่ นของตนเกี่ ยวกับการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ในการจัดการศพแต่อย่างใด  
      ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านฐานะความเป็นอยู่ 
รายได้ที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของการให้การสงเคราะห์
ว่าผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ศพยากไร้หรือไร้ญาติหรือไม่และ
ผู้ได้รับการสงเคราะห์ซํ้าซ้อนกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์หรือไม่ หากมิได้เป็น ผู้ยากไร้ 
หรือมีการเบิกจ่ายเงินซํ้าซ้อนให้นําเงินส่งคืนคลัง 
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       5. จัดซ้ือโอ่งนํ้าขนาดบรรจุ 7 ป๊ีบ จํานวน 
107 ใบ แจกให้กับราษฎรหมู่บ้าน 

 

การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการจัดซ้ือของที่ระลึกแจก และ
ครุภัณฑ์ประเภทโอ่งน้ําซ่ึงมีขนาดเล็กมาก ซ่ึงไม่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริงและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 ในการจัดซ้ือดังกล่าวเป็น
การต้ังงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น
และเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
นํ้าของราษฎรได้มากพอกับความต้องการ จึงเป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจก
ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ ข้อ 3 และข้อ 4 
ดังนี้ 
     ข้อ 3 กําหนดว่า การให้ความช่วยเหลือจะกระทําได้
เฉพาะกรณีจําเป็น และเป็นไปอย่างประหยัด และการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ส่อไปในทางหาเสียงเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองท้องถ่ิน 
    ข้อ 4 กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้
ความสําคัญในการจัดทําโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณใน
ลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้งงบประมาณใน
ลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
หรือต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วน
บุคคล 
      ขอให้นําเงินส่งคืนคลัง และในการเบิกจ่ายครั้งต่อไป
ควรศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย 

        6. เทศบาลเบิกเงินสํารองจ่ายค่าสนับสนุน
เงินบริจาค เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ให้กับนายกเทศมนตรีที่
ได้สํารองจ่ายเงินไปให้ก่อน  

 

     ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน กองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้
ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นการ
ดํ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุกทกภัยนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง 
ข้อ 6 ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ประสบ
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อุทกภัยและมีพ้ืนที่ที่ ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดอุทกภัยหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ่ืน ที่ มีศักยภาพและประสงค์จะเข้าไป
ช่วยเหลือสามารถนําบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เข้าไปดําเนินการได้ตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมิได้ระบุให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณมา
บริจาคให้กับกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด และจากการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายพบว่า ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดได้แจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด สนับสนุนเงินบริจาค
แก่ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ในการขอ
ความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ และอําเภอได้ประสาน
เชิญชวนขอรับบริจาคเงินจากผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดอีกครั้ง โดยมิใช่เบิก
เงินของทางราชการมาจ่าย และการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ 
       ขอให้นําเงินส่งคืนคลังและก่อนการเบิกจ่ายครั้ง
ต่อไปขอให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องศึกษา ทําความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการให้ชัดเจน 

7. เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมสนับสนุน
กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโครงการจัดหา
ที่ดินปลูกบ้านให้กับคนยากจน เพียงวันที่ 11 
มกราคม  2555 มี เงินคงเหลือในบัญชีฝาก
ธนาคาร ธกส. เป็นเงิน 397,327.03 บาท และให้
กู้ ยื ม เ พ่ือการศึกษา  จํ านวน  11  ราย  รวม 
149,000 บาท ค้างชําระจํานวนเงิน 141,400 
บาท  โ ดย มีบ า ง ร าย ไ ม่ ผ่ อน ชํ า ร ะภ าย ใน
กําหนดเวลาตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน 

        จากการตรวจสอบพบว่า การรับ-จ่ายเงิน ควบคุม
ลูกหน้ีเงินกู้ ตลอดจนทําเอกสารและเก็บรักษาเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ โดยไม่บันทึกบัญชี
ไว้รวมกับบัญชีเทศบาล และในการดําเนินงานตาม
โครงการได้จัดหาที่ดินปลูกบ้านให้กับคนยากจน จํานวน 
16 ราย ซ่ึง ท้ัง  16 รายได้ผ่อนชําระค่าเ ช่า ซ้ือที่ ดิน
ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้รับผิดชอบนําเงินที่ได้รับคืนดังกล่าวไป
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
เลขท่ี 36/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ที่ขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจัดหาที่ดินปลูกบ้านให้กับคนยากจน และการ
ให้ผู้ด้อยโอกาสกู้ยืมเงิน เป็นการดําเนินการซํ้าซ้อนกับ
หน่วยงานของรัฐ ที่ช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสสามารถ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษากับกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส โอนเงินท้ังหมดคืนเงินสะสมของเทศบาล 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกลูกหน้ีที่ยังคงค้างชําระไว้
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ในรายการบัญชีของเทศบาล และติดตามเร่งรัดลูกหน้ี 
ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน แล้วให้นําเงิน
ดังกล่าวคืนเงินสะสมของเทศบาลต่อไป 
         ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและคน
ยากจนครั้งต่อไป ขอให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การต้ังงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 และตามข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุน 

    8. โครงการเพ่ิมขวัญและกําลังใจแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเบิกจ่ายเงินซ้ือผ้า
ห่มนวม จํานวน 711 ผืน แจกจ่าย 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขวัญและกําลังใจ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มี
กําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป และเพ่ือให้
ประชาชนและครอบครัวได้ให้ความสําคัญแก่
ผู้สูงอายุที่ เปรียบเสมือนร่มโพธ์ิ ร่มไทรของ
ครอบครัว ซ่ึงมิใช่เป็นการให้การสงเคราะห์
ประชาชนท่ีเดือดร้อนประสบภัยหนาว 

         จึงเป็นการช่วยเหลือท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2553 เห็นควรสั่งการ
ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบนําเงิน ส่งคืนคลังเป็นรายได้ และ
ในโอกาสต่อไปขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 

      9. อบต. มีการให้บริการรับชําระเงินค่า
สินค้าและบริการ ให้กับประชาชนในท้องที่หรือ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยทําสัญญากับบริษัทเคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด นั้น  

อบต. ช้ีแจงว่าการดําเนินการดังกล่าวเกิด
จากการเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน 
และมีความจําเป็นในการให้บริการดังกล่าว 
เน่ืองจากการเดินทางไปทําธุรกรรมต่างๆ ต้อง
เ ดินทางเ ป็นระยะทางไกล  (40-100 กม . ) 
ประกอบกับค่าธรรมเนียมการเปิดให้บริการกับ
บริษัทดังกล่าว ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
แต่เป็นการรวบรวมเงินจากสมาชิก อบต. และ
ผู้บ ริหาร  โดยรายไ ด้ที่ เ กิดจากการบริการ
สาธารณูปโภคจากประชาชน ทางผู้บริหารได้ถือ
เป็นรายได้ของ อบต. รวมทั้งมีแนวทางในการ
ดําเนินการในเร่ืองเงินประกัน เม่ือครบกําหนดจะ
ถอนเงินประกันทันที และระดมทุนจากสมาชิก 
อบต. ผู้บริหารขึ้นมาทดแทน และหากมีเอกชน

       ไม่สามารถกระทําได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4635 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 
เรื่อง ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชําระค่า
สินค้าและบริการให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
       ให้ดําเนินการทําหนังสือหารือกรณีการให้บริการรับ
ชําระเงินค่าสินค้าและบริการ ให้กับประชาชนในท้องที่
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยทําสัญญากับบริษัทเคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด ของ อบต. ว่าทําได้หรือไม่ 
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อ่ืนมา เปิด ใ ห้บริการในลักษณะเคาน์ เตอ ร์ 
เซอร์วิส ในพ้ืนที่ อบต. จะดําเนินการยกเลิก
บริการดังกล่าวโดยทันที 
      10. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องห่ม
กันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เบิกจ่าย
เป็นค่าผ้าห่มนวม จํานวน 4,000 ผืนๆ ละ 250 
บาท  

        เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 ข้อ 5.1.18 ที่กําหนดให้ซ้ือเครื่องกันหนาวคน
ละไม่เกิน 240 บาท และประกาศกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
กําหนดราคากลางสิ่ งของสํ ารอง จ่าย  พ .ศ .  2551 
ที่กํ าหนดให้ ซ้ือผ้าห่มราคาผืนละไม่เกิน 240 บาท 
จึงเบิกเกินสิทธิ 

  11. เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้ป่วยประสบ
อุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์แหกโค้งเป็นค่ารถไป – กลับ 
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึงกรกฎาคม 2553 
เดือนละ 200 บาท รวม 15 เดือน เป็นเงิน 
3,000 บาท 

         ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายขอให้นําเงินส่งคืนคลัง
โดยเร็ว 

         12. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงาน
โครงการจ้างผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน ทํางาน
บริการสาธารณะ  

 

       หลักฐานประกอบฎีกาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
เทศบาลจ้างแรงงานให้กับผู้ด้อยโอกาสทํางานด้านใด มี
เพียงหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติงานและรับเงินจาก
เทศบาลเท่าน้ัน ไม่มีการติดตามประเมินผลว่าการจ้าง
แรงงานดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ด้อยโอกาส
และผู้ ว่ างงานไ ด้อย่างแท้จริ ง  ไ ม่ มีการ จัด ต้ังศูน ย์
อํานวยการปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะ
เศรษฐกิจ ฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้ว่างงาน การสํารวจ
ความต้องการในการประกอบอาชีพของผู้ว่างงาน เป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 
2552 เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้
ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ได้กําหนดหลักการ
ดําเนินการ แนวทางและวิธีการดําเนินงาน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดต้ังศูนย์อํานวยการ
ปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจจากทุกภาคส่วนร่วมดําเนินการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าว และกําหนดให้มีการติดตามผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร  จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ล ง ท ะ เ บี ย น
ผู้ว่างงาน กําหนดครัวเรือนเป้าหมายตามความเร่งด่วน
และสภาพความรุนแรงของปัญหาส่งเสริมให้ครัวเรือนมี

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
รายจ่ายลดลง สํารวจความต้องการในการประกอบอาชีพ
ของผู้ว่างงานขอให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 

         13. จัดซ้ือข้าวสารคัดพิเศษ 5% บรรจุถุง
ละ 10 กิโลกรัม ราคา 270 บาท ให้กับโครงการ
จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการ
ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด มีหนังสือขอรับการ
สนับสนุนข้าวสารเพ่ือมอบให้กับผู้สูงอายุ และผู้
พิการในพื้นที่ที่จัดโครงการ จากอบจ. 
อบจ. ช้ีแจงว่าดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 
ภายใต้บังคับมาตรา 16 ข้อ 25 สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 27 การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จะเห็นได้ว่าตาม
ข้อ 25 ให้มีการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้อ 27 การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีให้การสนับสนุนโดย
จัดซ้ือข้าวสารมอบให้จังหวัดเคล่ือนที่ มิได้เป็น
การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควร
จะสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือในลักษณะ
ส่งเสริมความสามารถในการดําเนินการ โดยใช้
ศักยภาพของตนในการบริหารจัดการในลักษณะ
ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ไม่เข้าไปดําเนินงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการเองได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกาศ ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2546 เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้อ 1 (2) และข้อ 3 จึงจะ
สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่าน้ันดี
ขึ้น 
 

          การดําเนินการลักษณะดังกล่าว ซํ้า ซ้อนกับ
นโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์และโครงการของสํานักงานเหล่ากาชาดท่ีมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ยากไร้ คนพิการ คนชรา และได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้บริการและช่วยเหลือประชาชนร่วมกับจังหวัด  
น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํ า งบประมาณราย จ่ ายประ จํ า ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การต้ัง
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพ่ือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ โดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 
0808.3/ว 323 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547 
เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายท่ีขัดต่อหนังสือสั่งการ ขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด.. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาผู้รับผิดชอบและ
ชดใช้เงินจํานวน 3,834,000 บาท ส่งคืนคลังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด.. และหากผลการตรวจสอบพบว่ามี
พฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริต ให้ดําเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
         ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องจัดทํางบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ละปีและให้กําชับ
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       14 .  เ บิก จ่ าย เ งิ น โครงการ ช่วย เหลื อ
ประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยเบิกจ่ายค่า
จั ด ซ้ื อถุ ง ยั ง ชีพ  จํ านวน  1 ,4 00  ชุ ดๆ  ละ 
550 บาท  
 

         เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 130 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ที่กําหนดการช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ อัตราชุดละ
ไม่เกิน500 บาท/ครอบครัว  
         ดังนั้น การจัดซ้ือถุงยังชีพข้างต้น จึงเป็นค่าจัดซ้ือ
ถุงยังชีพเกินอัตราท่ีกําหนด ชุดละ 50 บาทดําเนินการส่ง
เงินคืนคลัง และสําเนาหลักฐานการส่งคืนให้สํานักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด และก่อนการอนุมัติโครงการต่างๆ 
ดําเนินการศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณ
แต่ละรายการท้ังรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งการอนุมัติ
ดําเนินการจัดหาและเบิกจ่ายเงิน เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดข้างต้น และอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 

       14. ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลฯ ได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี รวม 3 ฎีกา  
 

         อนึ่ง ในการตรวจสอบงบการ เทศบาลฯ ได้มีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี ซ่ึงตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ไม่ได้กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจ
หน้าท่ีในการสงเคราะห์ในการจัดการศพและมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก็
มิได้กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการศพแต่
อย่างใด กรณีดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ตอบข้อหารือหรือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 
12145 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 ข้อ 2 กรณีดังกล่าว
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด.. ได้เสนอแนะให้นําเงิน
ส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้เสร็จสิ้นไป แต่จากการตรวจสอบ
ในงวดการเงินนี้ เทศบาลฯ ยังดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อเสนอแนะ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ
ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยอย่าง
เคร่งครัด 
         ให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ แล้วส่งสําเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบต่อไป และสั่งการให้เจ้าหน้าท่ี
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบฯ หรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเจตนา
ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดหรือเกิดกรณีเช่นนี้อีกให้พิจารณาโทษแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 

    16. เบิกจ่ายเงินตามโครงการเบี้ยสงเคราะห์
เด็กเรียนดีแต่ยากจนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาตรี โดยกําหนดคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ผู้รับทุน จํานวน 7 ข้อ ในจํานวนน้ัน มี
หลักเกณฑ์ต้องเรียนดีแต่ฐานะยากจน และเกรด
เฉลี่ยสะสมตอนรับสมัคร ไม่ตํ่ากว่า 3.50 แต่จาก
การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่าไม่มี
หลักฐานเกณฑ์การกําหนดความยากจนและการ
คัดเลือกผู้รับทุนให้ตรวจสอบแต่อย่างใดและอีก
ประการหน่ึงเกณฑ์การกําหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
กําหนดเฉพาะตอนรับสมัครแต่ไม่ได้กําหนดในปี
ต่อไป เน่ืองจากเป็นการรับทุนต่อเนื่องต่อการสูญ
เปล่าและทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

     จากการตรวจสอบพบว่าในปีต่อไปเกรดเฉล่ียสะสม
ของผู้รับทุนบางรายได้เกรดน้อย บางรายติดเกรดศูนย์ 
และบางรายไม่มีผลการเรียนให้ตรวจสอบ เป็นต้น จึงทํา
ให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในโครงการดังกล่าวไม่มี
ความรัดกุม 
      ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณา
การกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความรัดกุมมากย่ิงขึ้นทั้งใน
ส่วนของหลักเกณฑ์ความยากจน การกําหนดเกรดเฉลี่ย
สะสมในปีต่อไป และความประพฤติ หากผู้รับทุนไม่
สามารถปฏิบัติตนให้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ในปีต่อไป
ควรเปลี่ยนตัวผู้ขอรับทุนเป็นรายอ่ืนที่เข้าหลักเกณฑ์แทน 
และควรจัดให้มีคณะกรรมการการติดตามผลการเรียนของ
ผู้รับทุนด้วย ทั้งน้ีเพ่ือจะได้ทราบปัญหาการเรียนที่ตกตํ่า 
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

        17. การเบิกจ่ายค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
(แตนเบียนพร้อมอุปกรณ์การปล่อย )  เ พ่ือ
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของศัตรู
มะพร้าว เน่ืองจากแมลงดําหนามกัดกินยอด
มะพร้าว เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าท่ี ตามมาตรา 51 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2511และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542มาตรา16 (7)  
เทศบาลฯ ช้ีแจงว่าได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ว่ า ด้ วยการตั้ ง งบประมาณเพื่ อ ช่ วย เหลื อ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2543 
 

      การดําเนินการของเทศบาลฯ ไม่ได้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 เช่น  
      - ไม่ได้ดําเนินการศึกษาปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
      - ไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
      - ไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ตามโครงการ 
      - การช่วยเหลือไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติอยู่ 
     การดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 4 และ หมวด 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
3 ข้อ 6 สรุปได้ว่า การต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน ให้จัดทําโครงการแสดงสาระสําคัญของงานท่ี
ต้องปฏิบัติศึกษาปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือขอต้ังงบประมาณช่วยเหลือตามความ
จําเป็นโดยให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ปฏิบัติให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการที่หน่วยงานของ
รัฐถือปฏิบัติอยู่ 
      ขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
หนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด และหากเกิดกรณีเช่นนี้อีก
ขอให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

       18.เทศบาลเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย 
เป็นค่าใช้จ่ายมีการช่วยเหลือเด็กและยาวชนตาม
โครงการช่วยเหลือเด็กและยาวชนที่ประสบภัย
หนาว เพ่ือช่วยเหลือเด็กและยาวชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยหนาว และแบ่งเบา
ภาระต้องซ้ือเสื้อผ้านุ่งห่มกันหนาว โดยจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเป็นเงินสดให้กับเด็กและยาวชนที่
ประสบภัยหนาว จํานวน 100 รายๆ ละ800 
บาท เทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

      เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครอง ที่ มท 
0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543 กําหนดวิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน ตาม 
ข้อ 6 โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ถื อ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง  ด่วนที่ สุด  ที่  กค  0406.3/ว  130 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือกรณีประสบภัย
หนาว ตามข้อ 5.1.18 โดยให้จ่ายค่าจัดซ้ือเครื่องกันหนาว
ได้เท่าท่ีจ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท 
        ให้เรียกเงินจากผู้เบิกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จาก
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบส่ ง คื น ค ลั ง เ ท ศบ าล  แล้ ว ส่ ง สํ า เ น า
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการนําเงินฝากธนาคารให้
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ตรวจสอบและกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ 
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายแต่ละรายการให้เข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
โดยเคร่งครัด 

     19. เทศบาลเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ค่าซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน เน่ืองจากประสบวาตภัย ให้แก่นาง ก 
(ที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่บ้านเลขท่ี 10/492 

       แต่จากการตรวจสอบหลักฐานคําร้อง เอกสาร
ประกอบ และใบสอบข้อเท็จจริงของงานสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ปรากฏว่านาง ก ไม่
เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ ของเทศบาลเมือง
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
หมู่ที่ 6 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์แขวงนว
มินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเป็นค่า
ซ่อมแซมบ้านเลขท่ี 109/2 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ 
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 2,000 บาท 
เทศบาลไ ด้ระบุหลัก เกณฑ์ ในการใ ห้ความ
ช่วย เหลื อสง เคราะห์ ค่ า ซ่ อมแซมบ้ านแก่
ประชาชนในโครงการฯ คือ  
    1) เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาล  
    2) เป็นผู้ที่มีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่พอ
รายจ่าย  
   3) เป็นผู้ที่บ้านถูกภัยพิบัติต่างๆ ตามธรรมชาติ 
จนตัวบ้านหรือหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย
บางส่วน  
  4) เป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการท่ีไม่มีความสามารถ
ในการซ่อมแซมบ้านได้เอง  
  5) เป็นผู้ที่บุคคลในพ้ืนที่รู้จักและให้การยอมรับ 

ราชบุรี กล่าวคือ เป็นผู้ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ประกอบกับสภาพบ้านท่ีได้รับความเสียหายเป็นบ้านเด่ียว
2ช้ัน และเจ้าหน้าท่ีที่เย่ียมบ้านได้ลงความเห็นจากการ
ตรวจสอบสภาพบ้านว่าได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
จึงเป็นรายจ่ายท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543 
       ขอให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ว และสั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบว่า
มีการละเลยไม่ถือปฏิบัติให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้รับชอบและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

      20. เทศบาลฯ ได้จัดทําโครงการเทศบาลพบ
ประชาชนร่วมกับอําเภอย้ิมเคลื่อนท่ี 2 ครั้ง  
ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น เพ่ือเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน มีการช้ีแจง
นโยบายท่ีสําคัญ และร่วมปรึกษาหรือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล บริการฉีดวัคซีน บริการตัดผม ให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับประชาชน เป็นต้น  
 

          แต่มีการเบิกจ่ายค่าจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค 
(ถุงยังชีพ) เพ่ือแจกให้กับประชาชน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่
สอดคล้องหรือเก่ียวเนื่องกับโครงการ เทศบาลฯ ช้ีแจงว่า
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  
0303.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543 แต่จากการตรวจสอบการดําเนินการพบว่า ไม่ได้ต้ัง
จ่ายโครงการดังกล่าวในเทศบัญญัติงบประมาณและช้ีแจง
ถึงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องต้ังงบประมาณไว้ในคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย แต่เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชน
ดังกล่าว นอกจากนี้การจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยัง
ชีพ) เพ่ือแจกให้ประชาชน ต้องมีกรณีมีเหตุภัยพิบัติและ
ต้องเ ป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์
ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอยู่เท่าน้ัน 
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษา ทําความเข้าใจ 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือถือปฏิบัติให้
ถูกต้อง และในโอกาสต่อไปการดําเนินการโครงการพบ
ประชาชน ควรกําหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอํานาจ
หน้า ท่ีหรือ วิ ธีการ อ่ืน ท่ีก่อให้ เกิดความร่วมมือจาก
ประชาชนให้มากท่ีสุดเพ่ือที่สามารถนํามาพัฒนาการ
บริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

      21. มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานี วิทยุ ชุมชนที่
ประสบเหตุวาตภัยโดยทําการซ่อมอุปกรณ์ระบบ
ขยายกําลังส่งสัญญาณ และซ่อมระบบอุปกรณ์
ระบบสายอากาศ 
 

          กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้มีการออกแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทย
ยังไม่ได้กําหนดไว้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลม 
จึงต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง ที่ 
กต 0406.3/ว 130 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงกําหนดให้เบิกจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้แก่ เอกชนได้ กรณีที่ เอกชนนํา
ครุภัณฑ์นั้นมาช่วยเหลือแล้วชํารุดเสียหายในระหว่าง
ปฏิบัติงานช่วยเหลือเพ่ือให้ความช่วยเหลือสําเร็จลุล่วงได้ 
ดังนั้นการเบิกจ่ายจึงไม่สามารถกระทําได้ 
         ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําเงินที่เบิกจ่ายไปไม่
ถูกต้อง ส่งคืนคลังให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้ง กําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก่อนการเบิก
จ่ายเงินทุกครั้ง เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

      22. เบิกจ่ายค่าจัดซ้ือถุงยังชีพตามโครงการ
นายกสานสัมพันธ์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2555  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ประชาสัมพันธ์การบริหารกิจการเทศบาล บริการ
ประชาชน สานสัมพันธ์ชุมชน และเพ่ือยกระดับ
ในการดํารงชีพของผู้ยากไร้  และการแจกถุงยัง
ชีพ  เ ป็นการแจกให้กับผู้สู งอายุภายในเขต
เทศบาล  

       จึง มิใช่ เ ป็นการให้การสงเคราะห์ประชาชนท่ี
เดือดร้อนประสบปัญหา ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือโดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543ดัง น้ันจึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 67 กําหนดว่า
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้

แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
        ให้เรียกจํานวนจากเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง
เทศบาลฯแล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการ
นําส่งเงินฝากธนาคาร ให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรวจสอบ 

      23. เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์การจัดการศพ
ตามประเพณีให้กับญาติเ พ่ือจัดการศพของ
ผู้เสียชีวิต จํานวน 32 ราย 
 

        การสงเคราะห์ศพแก่ผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546 มาตรา 11 (12) ได้กําหนดให้กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นหน่วยรับผิดชอบใน
การสงเคราะห์ศพแก่ผู้สูงอายุ เป็นภารกิจโดยตรงของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ อปท. ตาม
มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและ อบ
ต.พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามมาตรา 16 แห่ง 
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ.2542 มิได้กําหนดให้ อบต.มีอํานาจและหน้าท่ี
ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่ นของตนเ ก่ียวกับการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ในการจัดการศพแต่อย่างใด 
       เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 67 กําหนดว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
       ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง 
แล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและสําเนาหลักฐานการนําเงิน
ฝากธนาคารส่งให้ สตง. ตรวจสอบและส่ังการกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี รวมทั้งผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับช้ันควรกํากับดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดย
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

        24 .  จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ อุปกรณ์ สํ าหรั บกา ร
ดํารงชีวิตโครงการ “เทศบาลร่วมใจ ดูแล ห่วงใย
ผู้ด้อยโอกาส” เพ่ือนํามาบรรจุหีบห่อเป็นถุงยัง
ชีพ สําหรับการดํารงชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

          ในกรณี ช่วยเหลือเป็นถุง ยังชีพชุดละไม่เกิน 
5 0 0  บ า ท / ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร ร ะ บุ ช่ื อ -น า ม ส กุ ล 
นายกเทศมนตรี เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ มท. ที่ มท 0808.2/ว 524 ลงวันที่ 19 ก.พ.
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้ด้อยโอกาส และมีหลักการและเหตุผลโดยอาศัย
ภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลตาม พ.ร.บ.แผนฯ 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตเ ด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ ด้อยโอกาสถุง ยัง ชีพ  1 ชุด  ประกอบด้วย 
นํ้าปลา นมสด ผงซักฟอก นํ้าตาลทราย ปลา
กระป๋อง ยาสีฟัน ข้าวสาร สบู่ จัดใส่ถุงพลาสติก
ใส ชุดละ 628 บาทโดยระบุช่ือนายกเทศบาล 
พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลมี 11 หมู่บ้าน แต่
กลุ่มเป้าหมายเพียง 8 หมู่บ้าน ทําให้เกิดความไม่
เสมอภาคกันระหว่าง ชุมชนของห มู่ ต่าง  ๆ 
นอกจากนี้การแจกลักษณะดังกล่าวควรมอบใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสบอุทกภัย วาตภัย 
ไม่ใช่จัดทําโครงการโดยตราเป็นเทศบัญญัติ 
 

2552 เรื่องการใช้งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือ
สิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ช่ือของตนเองลงบนส่ิงของและ
เป็นการต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์
ส่วนบุคคล 
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ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ส่วนตน 
ขอบกพรอง การประชาสัมพันธสวนตน 

- คาจางเหมาจัดทําปฏิทินปใหม มีรูปภาพ ช่ือและตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น 
- คาจางทําปฏิทินชนิดแขวน ดําเนินการจัดจางไมเปนไปตามตามระเบียบพัสดุฯ 
- จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ ระบุช่ือนายก อปท. 
- จัดทําปายไวนิล สวัสดีปใหม ระบุรูปภาพนายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร และ สมาชิกสภา

เทศบาล 
- จัดทําบัตรอวยพรสงความสุขวันข้ึนปใหม ระบุคําอวยพรจาก นายกเทศมนตรี โครงการใจดี

ชําระภาษีมีรางวัล 
  - คาประชาสัมพันธพิธีเปดแพรคลุมปายอาคารสํานักงานเทศบาล ระบุ ขอความ รูปภาพ และช่ือ
ของนายกเทศมนตรี เปนประธานในพิธีเปด 

- คาจางจัดทําปายประชาสัมพันธ “ขาราชการทองถิ่นมีศักดิ์ศรี ไมซ้ือซี ไมขายตําแหนง” เปน
ปายไวนิล 
 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ต.ค.2550 เรื่องขอใหทบทวน 
และกําหนดมาตรการปองปราม กรณ ีอปท.ใชงบประมาณทางราชการจัดซ้ือส่ิงของแจกราษฎร โดยใสช่ือ
ของตนลงบนส่ิงของ กําหนดวา 
   1) วัสดุส่ิงของท่ี อปท นําไปชวยเหลือประชาชน หรือเงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน โดยใช 
งบประมาณของ อปท. ไมสามารถระบุขอความหรือรูปภาพหรือระบุช่ือหรือสัญลักษณอ่ืนใดของผู
ชวยเหลือ แตสามารถระบุไดเฉพาะช่ือหนวยงานของ อปท. 
   2) การประชาสัมพันธผลงานของ อปท. เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ปฏิทิน เปนตน 
หากมีภาพกิจกรรมตาง ๆ จะตองเปนกรณีท่ีองคประกอบของภาพบงบอกถึงกิจกรรมนั้น ๆ 
   3) การใหความชวยเหลือ จะกระทําไดเฉพาะกรณีจําเปน และเปนไปอยางประหยัด และ 
ดําเนินการดังกลาว จะตองไมสอไปในทางหาเสียง เพ่ือผลประโยชนในทางการเมืองทองถิ่น 
   4) อปท.ควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีใชจายงบประมาณในลักษณะท่ี
ตอบสนองความตองการแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะ 
ฟุมเฟอยเกินความจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการ ประชาสัมพันธสวน
บุคคล 
 
  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1308 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2551 เรือ่ง 
การใชงบประมาณของทางราชการ จัดซ้ือส่ิงของแจกราษฎร โดยใสช่ือของตนลงบนส่ิงของ 
กรณี อปท.มีการรวมมือกับบริษัทเอกชนทําโครงการ โดยจัดทําหนังสือและส่ือมัลติมีเดียใหสอดคลองกับ
โครงการรณรงคและปองกันแกไขยาเสพติด ซ่ึงบริษัทเอกชนเปนผูจัดทําแบบฟอรม โดยเวนชองวางให 
อปท.ท่ีสนใจใสช่ือ จํานวนส่ิงท่ีตองการ จํานวนงบประมาณท่ีใช ผูเสนอโครงการ และผูอนุมัติโครงการ 
อปท.จะไดรับผลประโยชนตอบแทนเม่ือดําเนินการตามโครงการนั้นได ยอมเปนการดําเนินการท่ีไม
เหมาะสมสอไปในทางหาเสียงเพ่ือผลประโยชนในทางการเมืองทองถิ่น อาจเขาขายเปนความผิดตาม 
พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 รวมท้ังไมปฏิบัติตาม 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ต.ค.2550 
 
  3. หนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2072 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขอ 4 วรรค 7 องค
กรกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีใชจายงบประมาณในลักษณะท่ีตอบสนอง 
ความตองการและแกไขปญหาของประชาชนไดอยางจริงจัง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุมเฟอย
เกินความจําเปน หรือตั้งงบประมาณจัดซ้ือวัสดุเพ่ือนําไปแจกจายแกราษฎรในลักษณะเปนการ
ประชาสัมพันธสวนบุคคล หรือการเผยแพรขอมูลขาวสารโดยจัดทําแผนพับ ใบปลิว โปสเตอร เอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
  4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 524 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง การใช
งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือส่ิงของแจกราษฎรโดยใสช่ือของ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธสวนตนตนเองบนส่ิงของ และการตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวน 
บุคคล กําหนดให  “กรณี อปท.ใชเงินงบประมาณของทางราชการจัดซ้ือส่ิงของแจกใหราษฎรโดยใส 
ช่ือของตนลงบนส่ิงของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวน บุคคลตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ต.ค.2550  โดยเครงครัด” 
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ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่ายเงินประชาสัมพันธ์ส่วนตน 
 

ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทําปฏิทินปีใหม่ 

โดยมีรูปภาพ ช่ือและตําแหน่งของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในภาพปฏิทิน
ดังกล่าว  

    เบิกจ่ายค่าจ้างจัดทําป้ายสวัสดีปีใหม่ 
และป้ายยินดีต้อนรับสู่ประตูเมือง 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ป้ายดังกล่าวมิได้เป็น
การประชาสัมพันธ์ผลงานของ อปท. และในป้าย
ดังกล่าวใส่ช่ือพร้อมรูปภาพของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น อันเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึง
ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดทํากิจกรรมด้านการ
บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ีของ อปท. จึง
ไม่อาจเบิกจ่ายได้ 

เป็นการปฏิบัติที่ ไ ม่ถูกต้องตามแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ กํ า ห น ด ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3475 
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวน
และกําหนดมาตรการป้องกัน  กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใช้งบประมาณของทาง
ราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ช่ือของ
ตนเองลงบนสิ่งของ ข้อ 2 การประชาสัมพันธ์
ผลงานของ อปท .  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ปฏิทิน เป็นต้น หากมีภาพกิจกรรมต่าง 
ๆ จะต้องเป็นกรณีที่องค์ประกอบของภาพบ่ง
บอกถึงกิจกรรมน้ัน ๆ    

สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ 
มท. ส่งผลกระทรบต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของทางราชการและเ ป็นการไ ม่ประหยัด
งบประมาณของแผ่นดิน 

2 .  ค่ า จ้ า ง ทํ าปฏิ ทิ นชนิ ดแขวน  เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ปรากฏว่า  

    1) นายกเทศมนตรี ออกคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและออกใบสั่งจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  ได้ตรวจรับงาน
จ้างเจ้าหน้าท่ีพัสดุขออนุมัติดําเนินการจัดจ้าง
เอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ควบคุม
งบประมาณตรวจสอบงบประมาณ เสนอความ
เห็นชอบต่อ หัวหน้ากองคลัง ปลัดเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี อนุมัติให้ดําเนินการจัดจ้าง และ
ออกใบสั่งจ้างก่อนได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดจ้าง

 
 
1) เป็นการปฏิ บั ติไ ม่ชอบด้วยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22 กําหนดว่า “เม่ือผู้สั่งซ้ือ
หรือสั่งจ้างให้ความเห็นของตามรายงานที่เสนอ
ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการจ้างน้ันต่อไปได้ 
และผู้รับจ้างไม่ปรากฏหลักฐานการจดทะเบียน
พาณิชย์ ที่แสดงว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทํา
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    2) ปฏิทินมีรูปภาพของผู้บริหารเทศบาล

ร่วมกิ จกรรมต่าง  ๆ  ซ่ึ ง มีลั กษณะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้บริหาร  

 
 
 
 
 
 
    3) การจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ได้จ่ายเงิน

เป็นเช็ค แต่มิได้ขีดคร่อมเช็ค  
 

ปฏิทิน นอกจากน้ีรายงานการจ้าง มิได้ระบุ
เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการและมิได้ระบุ
ราคามาตรฐานของทางราชการหรือราคาท่ีเคย
จ้างคร้ังหลังสุด เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น ข้อ 20(1) และ (3) 

 2) เป็นการต้ังและเบิกจ่ายงบประมาณใน
ลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ไม่
ประหยัด  เป็นการไม่ปฏิ บั ติตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปราม กรณี อปท.ใช้เงินงบ
ประมานของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกให้
ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลงบนส่ิงของ จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ 

3 )  เ ป็นการไม่ปฏิ บั ติตามนัยระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 69 (1) และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับเงินเป็น
เช็คหรือต๋ัวแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 
และการมอบฉันทะในการรับเงินของ อปท. พ.ศ.
2541 หรือข้อ 9 (2) แจ้งตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 2131 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2541 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การ
รับเงินเป็นเช็คหรือต๋ัวแลกเงิน วิธีการเขียนเช็คสั่ง
จ่ายเงิน และการมอบฉันทะในการรับเงินของ 
อปท. 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีดําเนินการจัดจ้างก่อนได้รับความเห็นชอบ
จัดจ้าง และจ้างผู้ที่มิได้ประกอบอาชีพรับจ้างทํา
ปฏิทิน แล้วดําเนินการทางวินัยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่
กรณี และสั่งการกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือ
ปฏิบัติตามนัยระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าวโดย
เคร่งครัดในโอกาสต่อไป 
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3. การเบิกจ่ายค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

เดือนรอมฎอน โดยมีรูปภาพ พร้อม ช่ือ-สกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายก อบต. ซ่ึงเป็น
ลักษณะประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล และส่อใน
ทางการหาเสียง  

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลง
บน ส่ิ งของ  ข้ อ  3  การ ใ ห้ความ ช่วย เหลื อ 
จะกระทําได้เฉพาะกรณีจําเป็น และเป็นไปอย่าง
ประหยัด และดําเนินการดังกล่าว จะต้องไม่ส่อไป
ในทางหาเสียง เพ่ือผลประโยชน์ในทางการเมือง
ท้องถ่ิน  

ผู้บริหารทบทวนการใช้จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยพิจารณาและคํานึงถึง
อํ านาจหน้า ท่ี ในการ จัดระบบการบริ กา ร
สาธารณะเ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ส่ ว น ร ว ม  แ ล ะ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

4. เบิกจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 
ขนาด 3 x 6 เมตร จํานวน 7 ภาพ ระบุรูปภาพ
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล   

 

   จากการตรวจสอบ พบว่า มีลักษณะเป็น
การประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล การจัดทําป้าย
ดังกล่าวมิได้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มิได้
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ ดําเนินการในลักษณะฟุ่มเฟือยเกิน
ความจําเป็น 

  เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 2072 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ก า ร จั ดทํ า ง บปร ะมาณรายจ่ า ยป ระ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้อ 4 วรรค 7 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสําคัญในการ
จัดทําโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ปร ะ ช า ชน ไ ด้ อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  ไ ม่ ส มค ว รตั้ ง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น 
หรือต้ังงบประมาณจัดซ้ือวัสดุเพ่ือนําไปแจกจ่าย
แก่ราษฎรในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วน
บุคคล หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทํา
แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการ

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 

สั่งกําชับเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยเคร่งครัด แล้ว
ส่งสํา เนาให้สํา นักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรวจสอบ 

5. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล  
    จากการเบิก จ่ายดังกล่ าว เ ป็นไปใน

ลักษณะการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลและส่อไป
ในทางเพ่ือการหาเสียง โดยบางรายการระบุช่ือ
และตําแหน่งนายกเทศมนตรี และบางรายการแม้
จะไม่ได้ระบุช่ือและตําแหน่ง แต่ปรากฏรูปภาพ
ของนายกเทศมนตรีอ ย่าง เด่น ชัด  จํ านวน 
36 ป้าย  

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกจ่ายให้ราษฎรโดยใส่ช่ือของตน
ลงบนสิ่ ง ขอ ง  จึ ง ไ ม่ อาจ เ บิ ก จ่ าย เ งิ น จ าก
งบประมาณของเทศบาลได้ 

6. โครงการเทศบาลใจดีชําระภาษีมีรางวัล  
    เบิกจ่ายเป็นค่าจัดทําบัตรอวยพรส่ง

ความสุขวันขึ้นปีใหม่ โดยปรากฏคําอวยพรจาก 
นายกเทศมนตรีบนบัตรอวยพร  
 

การเบิกจ่ายค่าจัดทําบัตรอวยพรปีใหม่ เป็น
กิจกรรมท่ีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่
เทศบาลส่งเสริมจูงใจให้ประชาชนมาเสียภาษี
ให้กับเทศบาล  

การปรากฏข้อความ ช่ือนายกเทศมนตรีลง
ในบัตรอวยพรด้านล่าง ทําให้ประชาชนเข้าใจได้
ว่าการจัดทําบัตรอวยพรเป็นเงินส่วนบุคคลของ
นายกเทศมนตรี แต่ใ ช้เงินงบประมาณของ
เทศบาลจัดทํา ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการหาเสียง
ประชาสัมพันธ์ตนเอง จึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
ไม่สามารถนํามาเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ 

     เป็นการเบิกจ่ายที่ไม่จําเป็นและประหยัด 
แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2550 เร่ือง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปราบ กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ช่ือตัวเองบน
สิ่ งของ  และหนั งสือ  ที่  มท  0808.2/ว  524 
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ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การใช้
งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจก
ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนเองบนสิ่งของ และการต้ัง
งบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์
ส่วนบุคคล 

ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควบคุมการ
เบิกจ่ายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบและหนังสือ
สั่ งการโดยเคร่งครัด  และพิจารณาโทษกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี 

ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเทศบาล ต้อง
ใ ห้ความสํ าคัญและ ใส่ ใ จการ เ บิก จ่ าย เ งิ น
งบประมาณของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง 

7. เบิกจ่ายค่าจ้างประชาสัมพันธ์ พิธีเปิด
แพรคลุมป้ายอาคารสํานักงานเทศบาล  โดย
เบิกจ่ายให้กับหนังสือพิมพ์มติกาญจน์   

    การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ปรากฏ
ข้อความ รูปภาพ และช่ือของนายกเทศมนตรี 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และ
องค์ประกอบของภาพท่ีปรากฏส่วนใหญ่เป็น
ภาพถ่ายหมู่ของแขกที่มาร่วมงาน  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2550 ข้อ 2 ที่กําหนดว่า การ
ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ปฏิทิน 
เป็นต้น หากมีภาพกิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็น
กรณีที่องค์ประกอบภาพบ่งบอกถึงกิจกรรมน้ันๆ 

ขอให้เรียกค่าประชาสัมพันธ์พิธีเปิดแพร
คลุ ม ป้ ายอาคาร สํ านั ก ง าน เทศบาล  จาก
ผู้รับผิดชอบนําส่งคืนคลังเทศบาลฯ และกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป 

8. เบิกจ่ายค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
“ข้าราชการท้องถิ่นมีศักด์ิศรี ไม่ซ้ือซี ไม่ขาย
ตําแหน่ง” เป็นป้ายไวนิล ขนาด 2.5x5.0 เมตร 
จํานวน 1 ป้าย  

เป็นการดําเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0801.2/3020 
ล ง วั น ท่ี  2 9  มี น า ค ม  2 5 5 4  เ รื่ อ ง  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ “ข้าราชการท้องถิ่นมีศักด์ิศรี 
ไม่ซ้ือซี ไม่ขายตําแหน่ง” สั่งการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่ กําหนด โดยมี
รูปภาพ ช่ือ และตําแหน่งของผู้บริหารปรากฏอยู่
บนด้านซ้ายของป้าย  

๒. จึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตาม
แน วท า ง ปฏิ บั ติ ที่ กํ า ห นด ไ ว้ ต า มห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องกัน กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือ
สิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ช่ือของตนเองลงบน
สิ่งของ 
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การเบกิค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม สัมมนาและ ศึกษาดูงาน 
การฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

 
1) ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ขอ 4  กําหนดคํานิยาม 
การฝกอบรม หมายความวา “การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา

ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝกศึกษา การดูงาน การฝกงาน หรือท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดท่ีแนนอน ท่ีมี 
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” 

การดูงาน หมายความวา “การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณซึงไดกําหนด
ไวในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม หรือกําหนดไวในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศใหมีการ
ดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ และหมายความรวมถึง 
โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหนวยงานของรัฐจัดข้ึน 
 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในการเบิกคาใชจาย ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 24 พ.ย. 2552 หาก อปท. ไมสามารถเบิกจายตาม
อัตราท่ีขอความรวมมือไวได ใหขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดท่ีจะพิจารณาเบิกจาย โดย
คํานึงถึงความจําเปนเหมาะสม และประหยัด ภายใตหลักเกณฑ ของระเบียบท่ีเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1961 ลว.8 พ.ค. 2556 เรื่อง ขอใหกําหนด 
มาตรการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม และการเบิก คาใชจายในการ
จัดงาน มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ดังนี้ 
   1 การดําเนนิการจัดงานตางๆ ตองอยในอํานาจหนาท่ีหรือมีกฎหมายใหอํานาจ โดย อปท
ตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการไวในโครงการจัดงาน 
   2. กิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนท่ีใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนเปนการท่ัวไป เชน การจัดกิจกรรมใหความรูอันเปนประโยชน หรือเปนกิจกรรมท่ี สงเสริมให
ประชาชนเห็นความสําคัญ และรักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

3. กิจกรรมท่ีดําเนินการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการ 
กิจกรรมดังกลาวจะทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 
   4. หากโครงการท่ีมีการจัดการประกวด หรือแขงขันและมีการมอบรางวัล มูลคาตองมี
สัดสวนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการโดยเบิกคาใชจายเทาท่ีจําเปน เหมาะสม และประหยัด 
 
ขอบกพรอง คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 
  1. ผูท่ีไดรับการอนุมัติใหเดินทางไปฝกอบรมเบิกคาเชาท่ีพักระหวางฝกอบรมในอัตราเหมาจาย 
หรือเบิกในอัตราพักคนเดียวโดยไมไดเบิกในอัตราพักคู 
  2. ผูเขารับการฝกอบรมเบิกคาเบ้ียเล้ียงเต็มจํานวน โดยท่ีหนวยงานผูจัดอบรมจัดเล้ียงอาหาร
กลางวันระหวางฝกอบรมแลว 
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3. ฝกอบรมและศึกษาดูงานบุคคลภายนอก เบิกคาท่ีพัก และคาอาหารในอัตราการฝกอบรมระดับ
ตน เบิกจายเกินสิทธิ 
  4. คาบัตรเขาชมงานศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต (ภูเก็ตแฟนตาซี) ซ่ึงไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการศึกษาดูงาน 
  5. ซ้ือวัสดุของชํารวย เชน ผาขนหนู เส้ือยืด ชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ผาพันคอแจกใหกับผูเขา
รับการอบรม 

6. ทัศนศึกษาดูงานท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเปนหลัก ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
ขอบกพรอง คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

7. ไมจัดทํารายงานการไปศึกษาดูงาน 
8. จัดซ้ือวัสดุ โดยไมไดจัดเปนโครงการฝกอบรมใหความรู 
9. คาลงทะเบียนไดรับประกาศนียบัตร หรือคาลงทะเบียนใหบุคคลภายนอก 
10. ผูจัดไมมีอํานาจหนาท่ีในการจัดประชุมสัมมนา ไดแก อปท. ชมรม เปนตน 
11. จางเหมารถตู เพ่ือเตรียมความพรอมโครงการอบรมสัมมนา 
12. เบิกจายเงินใหกับเจาหนาท่ีท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของกับโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
13. จัดโครงการเรียนรู ซํ้าซอนกับการเรียนรูตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
14. เบิกคาเบ้ียประกันชีวิต ในการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
15. เบิกคาจางประกอบอาหารกลางวัน ให อปพร. ซ่ึงตองเบิกในอัตราบุคคลภายนอกมิใช

เจาหนาท่ีทองถิ่น 
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ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 

ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
         1 ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรม
เบิกค่าเช่าท่ีพักระหว่างฝึกอบรมในอัตราเหมาจ่าย 
หรือเบิกในอัตราพักคนเดียวโดยไม่ได้เบิกในอัตรา
พักคู่ 
 
 
 

  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานการขอ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมว่า หน่วยงานท่ีจัด
ฝึกอบรมประสานในเร่ืองอาหารและท่ีพักให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือไม่ หากหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรมประสานใน
เรื่องอาหารและที่พักให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ผู้ขอ
เบิกเงินนําใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการเข้าพักมาเป็น
หลักฐานการขอเบิกเงินค่าท่ีพักระหว่างฝึกอบรม  สําหรับ
อัตราค่าเช่าท่ีพักให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
บัญชีหมายเลข 5  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 ข้อ 18 (3) 

          2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เต็มจํานวน  โดยท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรมจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันระหว่างฝึกอบรมแล้ว   
 

         เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 24 (3) ซ่ึงกําหนดว่าการฝึกอบรมที่มี
การจัดอาหาร 1 ม้ือให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยงไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายให้ผู้รับผิดชอบนําเงินที่
เบิกเกินส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกําชับ
ให้ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการก่อนการเบิกจ่ายเงินทุก
ครั้ง  เพ่ือป้องกันไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ความเสียหาย 

    3. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคคลภายนอก  
     3 .1  โครงการอบรมและทัศนศึกษา 

ดูงานเ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพให้แก่ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน และอสม.  

ตารางฝึกอบรม  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีการฝึกอบรมท่ี

เทศบาล 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ออกเดินทางไป

ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดระยอง เวลา 20.00 น. ทัศน
ศึกษาที่จังหวัดระยอง  

วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. 
ออกเดินทางกลับจากจังหวัดระยอง 

เทศบาลเบิกค่าเช่าที่พักคืนวันที่ 12 และ 13 
พฤษภาคม 2555 รวม 2 คืนๆ ละ 33,000 บาท  

 

จากการตรวจสอบ  วันที่  13 พฤษภาคม  2555 
เ ป็นคืนที่อ ยู่ระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดระยอง
บนยานพาหนะ จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้  

ให้นําเงินจากผู้รับผิดชอบส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว  

กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ศึกษาและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิด
กรณีเช่นน้ีอีก หากเจ้าหน้าท่ีผู้ใดละเลยทําให้ได้รับความ
เสียหายแก่การเงินของทางราชการขอให้พิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณี 

             3.2 เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสําหรับบุคคลภายนอก มีเบิกค่า ที่พัก 

        การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับบุคคลภายนอก กรณีค่าที่พักและค่าอาหารให้ถือ
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
และค่าอาหารกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้จัดอาหารให้ และกรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้ารับการ
อบรม โดยเบิกในอัตราการฝึกอบรมระดับต้น 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 
หมวด 5 ข้อ 31 และ 33 ขอให้ผู้รับผิดชอบนําเงินท่ีเบิกเกิน
ส่งคนืคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

     3.3 การอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย 
          เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร ในการเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด 

         เป็นค่าอาหารม้ือกลางวัน คนละ 250 
บาท  และ ม้ื อ เ ย็ น  คนละ  3 0 0  บาท  ร วม 
2 ม้ือ คนละ 550 บาท  

 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1711 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง หารือ
เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ . 2549 กําหนดว่าการเบิกค่าอาหารต้องเบิกตาม
สถานท่ีในการจัดฝึกอบรมหรือการไปดูงานเป็นหลักและ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่าย กําหนดกรณีจัดฝึกอบรมในสถานท่ีราชการ 
ขอความร่วมมือให้เบิกค่าอาหารคนละ 150 บาทต่อม้ือ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายตาม
อัตราท่ีขอความร่วมมือได้ให้ขอทําความตกลงกับผู้ ว่า
ราชการจังหวัดท่ีจะพิจารณาเบิกจ่าย 

การเดินทางไปดูงานที่สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด ซ่ึงเป็นสถานที่ของทางราชการ เบิก
ค่าอาหารม้ือกลางวัน และม้ือเย็นได้คนละ 300 บาท แต่
เบิกคนละ 550 บาท โดยไม่ได้ขอทําความตกลงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงเบิกเกินไปคนละ 250 บาท  

ให้ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินไม่ชอบด้วยระเบียบ 
และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง นําเงินส่วนท่ีเกินส่งคืนคลังให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

      3.4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงานผู้นําท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน 
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ  

โครงการ ดังกล่ าว เ ป็นการ จัดฝึกอบรม
บุคคลภายนอก แต่เทศบาลฯ เบิกจ่ายเกินสิทธิดังน้ี 

1) ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2555 ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาล คนละ 80 บาท/
คน/วัน แต่ปรากฏว่าการจัดฝึกอบรมในลักษณะ
ดังกล่าว มีสิทธิเบิกค่าอาหารกลางวันเท่าท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอัตรา 75 บาท/คน/วัน จึงเบิกเกินสิทธิ
ตามระเบียบเป็นเงิน 5 บาท/คน/วัน  

แต่ปรากฏว่าการจัดฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวผู้นํา
ชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ มีสิทธิเบิกค่าเช่า
ที่พักเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา 300 บาท/คน/คืน (พัก 
2  คน/ ห้อง/ เ บิกไ ด้ไ ม่ เ กิน  600 บาท/ ห้อง )  จึ ง เ บิก
เกินสิทธิ ห้องละ 150 บาท  

เ ป็ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549ข้อ 31(1) และ 
31(2) ที่กําหนดว่า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดอบรม จัดอบรมใน
สถานที่ทางราชการ และจัดค่าอาหารให้ผู้เข้ารับการอบรม 
กรณีจัดอาหารไม่ครบทุกม้ือให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกิน
อัตราตามบัญชี หมายเลข 9 กําหนดไว้ไม่เกิน 75 บาท/คน/
วัน สําหรับค่าเช่าท่ีพักให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
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2) วันที่ 19 กันยายน 2555เบิกจ่ายเงิน ค่า

เช่าท่ีพักให้กับบริษัทฯ จํานวน 150 ห้อง ๆ ละ 
750 บาท ประกอบด้วย 

    - สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและ
ลูกจ้าง จํานวน 103 คน ห้องพัก จํานวน 52 ห้อง  

    - ผู้ นํ า ชุมชน  กลุ่ มสตรี  กลุ่ มผู้ สู งอา ยุ 
จํานวน 197 คน ห้องพัก จํานวน 98 ห้อง  

ตามบัญชีหมายเลข 10 กําหนดไว้ไม่เกิน 300 บาท/คน/คืน 
ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือหาผู้รับผิดชอบ

ชดใช้เงินส่วนท่ีเกินส่งคืนคลังเทศบาลฯ  
กําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับช้ัน ควรให้ความสนใจควบคุมดูแลให้การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมทั้งผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับช้ัน ควรให้ความสนใจควบคุมดูแลให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากละเลยจนเป็นเหตุให้มีการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้องเช่นนี้อีกให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี   

      3.5 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหาร
จัดการงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิก
จ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2554ณ 
รีสอร์ท มีผู้เข้ารับการอบรม 62 คน 

 

โครงการดังกล่าวมีการเบิกค่าใช้จ่ายสูงกว่าหลักเกณฑ์
กําหนดไว้ กล่าวคือ 

    เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือๆ ละ 
40 บ า ท  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่าย ข้อ 2กําหนดให้เบิกในอัตรา 25 บาท ต่อม้ือต่อ
คน จึงเป็นการเบิกจ่ายสูงกว่าท่ีกําหนดเป็นเงิน 15 บาทต่อ
คน  

ให้เรียกจํานวนจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง
เทศบาลฯแล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการ
นําส่งเงินฝากธนาคาร ให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรวจสอบ 

       3 . 6  โ ค ร งก า ร ฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร 
“การเสริมสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติงานสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล” โดยฝึกอบรม ณ สํานักงานเทศบาล 
และเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้องตามระเบียบ ดังน้ี 

วันที่เดินทางไปศึกษาดูงาน เบิกจ่ายค่าอาหาร
ครบทุกม้ือ คนละ 850 บาท และ 700 บาท 2 วัน
ตามลําดับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 ข้อ 17 (5) กําหนดให้
เบิกค่าอาหารได้เท่าที่ จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามบัญชี
หมายเลข 4 และเทียบเคียงหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/1711 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง 
หารือเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอบข้อหารือสรุปได้ว่า ในการเบิกค่าอาหารต้องเบิกตาม
สถานที่ ในการจัดฝึกอบรมหรือการไปดูงานเป็นหลัก
กล่าวคือ ถ้าจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการให้เบิกค่าอาหาร
ตามบัญชีอัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในสถานท่ีเอกชน 
ตามที่ จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราบัญชีที่กําหนด และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 
22 มกราคม 2553 เร่ือง มาตรการประหยัดในการเบิก
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ค่าใช้จ่าย ข้อ 2 กําหนดให้เบิกค่าอาหารกรณีจัดฝึกอบรมใน
สถานท่ีราชการ ขอความร่วมมือให้เบิกคนละ 150 บาท/
ม้ือ/คน และกรณีจัดฝึกอบรมในสถานท่ีเอกชน ถ้าจัดเลี้ยง
อาหารม้ือเดียว ให้เบิกได้ ไม่เกินคนละ 400 บาท ถ้าเลี้ยง
เกิน 1 ม้ือ ให้เบิกไม่เกินอัตราตามระเบียบ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราท่ีขอความ
ร่วมมือได้ให้ขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะ
พิจารณาเบิกจ่าย โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และ
ประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบท่ีเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ

พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลเดินทางไปศึกษาดูงาน
ดังกล่าว เป็นสถานที่ราชการ และสถานที่เอกชน มีสิทธิเบิก
ได้ในอัตรา 450 บาท/วัน/คนจึงเบิกเกินสิทธิ 

          3.7 เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และ ทัศนศึกษาเยาวชน ได้แก่ ค่าท่ีพักสําหรับ
บุคคลภายนอกและค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง รวมอยู่
ด้วย ผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
จํานวน 15 คน บุคคลภายนอก 38 คน  

 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
กําหนดว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มิใช่
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินถือเป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง แล้วส่งสําเนา
ใบเสร็จรับเงินให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด เ พ่ือ
ประกอบการตรวจสอบต่อไป 

       4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
     4 .1  โครงการฝึกอบรมส่ ง เส ริมการ

พัฒนาการเรียนรู้เด็กอนุบาลปฐมวัย โดยพาครู 
นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมชมสวนสัตว์ดุสิต 
ฟาร์มจระเข้ สวนสัตว์สมุทรปราการ ได้มีการ
เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี ค่าเข้าชมการ
แสดง สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก ค่าอาหาร 

เทศบาลช้ีแจง การท่ีนําผู้ปกครองไปร่วม
กิจกรรมด้วย เพ่ือความปลอดภัยในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ เนื่องจากออกไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี 
เด็กนักเรียนเป็นเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3-5 ปี 
ซ่ึงยังเป็นเด็กเล็กการดูแลของคณะครูอาจไม่ทั่วถึง 
และผู้ปกครองจะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กับเ ด็กนักเรียน  เ พ่ือ รู้ถึ ง พัฒนาการของเ ด็ก
นักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และโรงเรียนเพ่ือลด
ช่องว่างและอคติระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

 
 
 

     ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. มท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
     ข้อ 2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ อปท./ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ถือปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปน้ี 
      1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 
      4) ระเบียบ หนังสือสั่งการของ มท. สถ. และหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     ข้อ 3.1.2 การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
     ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 อัตรา มีอัตราครูผู้ ดูแลเด็กเป็นไปตามสัดส่วน (ครู : 
นักเรียน) 1:20 หากมีเศษต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป ให้เพ่ิมครู
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ผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 คน โดยจัดการศึกษาห้องละ 20 คน ฯลฯ
     สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่เทศบาลนํานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่นั้น 
เป็นกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ประกอบกับการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กําหนดการจัดกิจกรรม/
งาน/โครงการต่าง ๆ น้ัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.แต่
ละแห่งสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
ตนเองโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร อปท.  
      แต่กรณีการนําผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานที่ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล
น้ันเห็นว่า ไม่มีระเบียบใดกําหนดให้เบิกจ่ายได้ แม้ว่า
เทศบาลจะช้ีแจงมาว่าเพ่ือความปลอดภัยในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ เ น่ืองจากออกไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี เด็ก
นักเรียนเป็นเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3-5 ปี ซ่ึงยังเป็นเด็ก
เล็กการดูแลของคณะครูอาจไม่ทั่วถึง  
      แต่ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้กําหนดอัตรา
บุคลากรต่อนักเรียนไว้แล้ว 1 ต่อ 20 คน การนําครูร่วม
เดินทางไปจํานวน 10 คน และมีนักเรียนจํานวน 100 คน 
คิดเป็น 1 ต่อ 10 ย่อมแสดงว่าอัตราครูผู้ดูแลเด็กเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนแล้วตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. แล้ว 
      อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายดังกล่าว ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 2.5 ของมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. ซ่ึงกําหนดให้การเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ดังนั้น  การเบิกจ่ายเงินค่าฝึกอบรมส่งเสริมการ
พัฒนาการเ รียนรู้ เ ด็กอนุบาลปฐมวัย  เ ป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ สําหรับ
ผู้ปกครอง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบ
กําหนดให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 67 
    ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบ กรณี
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือการจ่ายโดย
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ไม่มีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย ทําให้ราชการได้รับความ
เสียหาย ในโอกาสต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง
การดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก หาก
พบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ อาจมีความผิดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ.2544  

      4.2 โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้
และทัศนศึกษาดูงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้มีความม่ันคง 

เบิกจ่ายค่าบัตรเข้าชมศิลปวัฒนธรรมทาง
ภาคใต้ (ภูเก็ตแฟนตาซี)  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่การดูงานตามความหมายของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท . พ .ศ .2549 และไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โครงการท่ีส่ ง เสริมการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชีวิตตนเองและชุมชน
ให้อยู่ในระดับพออยู่ พอกิน และสถานท่ีดังกล่าวเป็น
สถานที่ที่บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าชมได้โดยเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ซ่ึงแต่ละ
บุคคลจะต้องรับผิดชอบเอง และไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เบิกจ่าย จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ 

ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินส่งคืนคลัง  
5. ค่าจัดซ้ือชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) โครงการ

พาลูกหลานเข้าวัดเสริมสร้างคุณธรรมสําหรับ
ครอบครัวในขุมชนเทศบาล  และโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกและพนักงานเทศบาลที่วัด 

 

     โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมด้วยการรักษาศีล 5 และการรับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร (พระสงฆ์) โดยได้กําหนดค่าใช้จ่ายในโครงการให้มี
ค่าชุดปฏิบั ติธรรม ( ชุดขาว)  รวมอยู่ในโครงการด้วย 
เน่ืองจากวัดได้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสีขาวเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดฝึกอบรม ซ่ึงเป็น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมระดับจังหวัดการนุ่ งขาวห่มขาวเป็น
ระเบียบของศูนย์ แต่ชุดปฏิบัติธรรมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ี
กําหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แต่เทศบาลฯช้ีแจง
ว่าได้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 15 (8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จําเป็นในการฝึกอบรม 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 ข้อ 15 กําหนดค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมไว้รวม 15 รายการ ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมจึงเบิกจ่ายได้เฉพาะรายการ ที่กําหนดไว้เท่าน้ัน
กรณีการเบิกจ่ายค่าชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว)ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ไม่ถือเป็นค่าใช้ จ่ายอ่ืนที่ จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ตามข้อ 15 (8) เนื่องจาก “ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็น
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ในการฝึกอบรม” ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต้อง
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายการฝึกอบรมไม่
สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ และการจัดทําโครงการก็ไม่ควร
กําหนดค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ 15 รายการ ตามระเบียบฯ 
ดังนั้น การเบิกจ่ายค่าชุดปฏิบั ติธรรม ( ชุดขาว ) เป็น
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากระเบียบฯ กําหนดไว้ จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 

ขอให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็วและกําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

5. แจกสิ่งของให้กับผู้เข้ารับการอบรม  
    5.1 โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ และผู้ ด้อยโอกาสเบิกค่าวัสดุของชําร่วย 
(ผ้าขนหนู) เพ่ือมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

 

เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 15 กําหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมไว้ จํานวน 15 รายการ ดังน้ัน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจึงเบิกได้เฉพาะที่กําหนดไว้
เท่าน้ัน การจัดซ้ือวัสดุของชําร่วย (ผ้าขนหนู) เพ่ือมอบให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการ
จัดฝึกอบรม เนื่องจากค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ จําเป็นในการจัด
ฝึกอบรม ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายการ
ฝึกอบรมไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ 

ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังเทศบาลฯ 
และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีรวมทั้งผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับช้ันควรให้ความสนใจควบคุมดูแล ให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

      5.2 เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุให้แก่กลุ่ม
อา ชีพใน เขตเทศบาล  คื อ  กลุ่ ม เค ร่ืองนอน
อเนกประสงค์ 

 

โดยเทศบาลฯ ช้ีแจงว่าได้เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน 
และผู้ประสบปัญหาว่างงาน แต่การซ้ือวัสดุดังกล่าวเป็นการ
ซ้ือให้กลุ่มโดยไม่ได้จัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนตามท่ีช้ีแจง  

จึงปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ 
โดยเร็ว หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เร่ือง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

      5.3 ค่าจ้างเหมาทําเสื้อยืดพร้อมสกรีน 
ตามโครงการอบรมหลักสูตร “นครนายกสดใส 
ชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ํา
สันติภาพนครนายก”  

 

โดยช้ีแจงว่า แจกเสื้อให้กับผู้เข้ารับการอบรมเน่ืองจาก
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงถึงความพร้อมเพรียง ความ
สามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ที่จะอนุรักษ์แหล่งน้ําท้ังสองฝั่ง 
แต่จากการตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับแจกเส้ือมีการลงช่ือซํ้า
และภาพประกอบตามการช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ใส่
เสื้อยืดตามที่ได้จัดจ้างทําเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีเพียง
บางคนท่ีใส่  

ดังน้ัน กิจกรรมดังกล่าวไม่จําเป็นต้องมีการแจกเสื้อ ก็
สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการได้ 
การจ่ายเงินดังกล่าวจึงเป็นการต้ังงบประมาณในลักษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเงิน ส่งคืนคลัง
โดยเ ร็ว  และกํ า ชับเ จ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบไม่ควร ต้ัง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 

             5.4 หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม เบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเสื้อ ผ้าขนหนู ชุดปฏิบัติ
ธรรม (ชุดขาว) สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

      การจัดซ้ือของแจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นสําหรับการฝึกอบรม หากไม่จัดซ้ือเสื้อ  ก็
สามารถจัดฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น       การ
จัดซ้ือของแจกสําหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2549  ข้อ 15 
             ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําเงินค่าจัดซ้ือของแจก
ส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด ซ่ึงเสื้อดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ส่วนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรบ      

     5.5 เทศบาลจัดซ้ือผ้าพันคอ จํานวน 
100 ผืน เนื่องจากพาเด็กออกไปทํากิจกรรมนอก
สถานท่ีและมีเ ด็กที่ ไ ม่ทํา กิจกรรมในสถานท่ี
เดียวกันเป็นจํานวนมาก เพ่ือป้องกันเด็กพลัดหลง
จากกลุ่ม และสะดวกในการควบคุมดุแล จึงให้เด็ก
ผูกผ้าพันคอไว้เพ่ือเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจน 

 

     สตง.พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็น
ค่าใ ช้ จ่าย อ่ืนที่ จํ า เ ป็นในการฝึกอบรม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
อปท. พ.ศ.2549 ข้อ 15 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
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      6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.  
         วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดูแล
แนะนําเก่ียวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 
อสม. มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์อ่ืน
ต่างพ้ืนที่ นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมา
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิ บั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ชุมชนของตนเอง  เ พ่ือส่ ง เสริมความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างบุคลากร อสม . และ
ประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน 
     กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัคร
ประจําหมู่บ้าน ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และบุคลากรส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

วันที่ 1 จัดประชุมอบรม 
    วันที่ 2 ศึกษาดูงานสุดยอดส้วมแห่งปี  
สักการะหลวงปู่ทวด ดูการเล้ียงแกะในร่มที่ฟาร์ม
แกะดํา 
     วันที่ 3 ดูงานการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาพ
ภาคประชาชนที่โรงพยาบาล และดูรูปแบบการ
ก่อสร้างอาคารแบบสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน ดูการ
ปลูกองุ่น และการนําผลผลิตองุ่นมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ฮอลิเดปาร์ค นั่งรถไฟเล็กสู่เกาะวาเลน
ไทน์ เกาะคู่รักวันหวานเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต  
     วันที่ 4 ดูงานการปลูกองุ่นที่มีและไม่มีเมล็ดที่
ไร่องุ่น ดูการเลี้ยงโคนมท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ที่ฟาร์มโชคชัย  
     วันที่ 5 เดินทางกลับ แวะซ้ือขนมพ้ืนเมือง   
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข้อ 4 และ ข้อ 6 กําหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ
และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สู งสุด  แต่จากการ
ตรวจสอบโครงการฝึ กอบรม ซ่ึ ง เป็ นการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก ปรากฏว่า ตารางการเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงานส่วนใหญ่เน้นการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานสถานท่ี
ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    เทศบาลได้ประเมินความเห็นของผู้เดินทางไปทัศนศึกษา 
แต่ไม่ปรากฏว่า มีการติดตามและประเมินความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด การจัดโครงการในลักษณะดังกล่าว ย่อมกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของการบริหารงานซึ่งอาจเป็นที่ครหาได้ว่าเป็น
จัดทําโครงการเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อน
มากกว่าท่ีจะคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่
จะไ ด้รับตลอดจนถึงความคุ้มค่ าของการใ ช้ จ่ายเงิน
งบประมาณ 
    ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการ เพ่ือให้ทราบว่า การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านท่ีเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานใน
แหล่ง หรือสถานที่ที่เป็นต้นแบบน้ัน ได้นําแนวทางตัวอย่าง
จากแหล่งหรือสถานที่ที่เป็นต้นแบบท่ีไปศึกษาดูงานมาปรับ
ใ ช้ ในการดูแลแนะนําเ ก่ียวกับสุขภาพอนามัยใ ห้แก่
ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด 
      เทศบาลควรให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีเป็น
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซ่ึงเป็นบริการ
สาธารณะอย่างจริง จัง และพิจารณาทบทวนการต้ัง
งบประมาณโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในการ
นํากลุ่มองค์กร ผู้นําชุมชน ไปทัศนศึกษาดูงานที่อาจไม่
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือ
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ 
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          7. ไม่จัดทํารายงานผลการศึกษาดงูาน  
              7.1  ผู้ที่เดินทางไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เม่ือเดินทางกลับจากการไปศึกษาดู
งานในต่างประเทศแล้ว ไม่จัดทํารายงานผลการไป
ศึกษาดูงานส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ   

         ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดู
งานในต่างประเทศ ติดตามให้ผู้ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว รายงานผลการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  เพ่ือ
ส่งให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทย  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2549 
ข้อ 43 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0809.3/ว 2988  ลงวันท่ี 4 กันยายน 2550 เร่ือง การ
เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

             7.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
ฝึกอบรม ไม่ประเมินผลการฝึกอบรมเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 60 วัน หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืนไม่จัดทํารายงานผลการ
เข้ารับการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 
60 วัน นับแต่ เดินทางกลับถึงสํานักงาน  
 

        ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม  
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม และให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน จัดทํารายงานผลการเข้ารับ
การฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน  60 วันนับแต่
เดินทางกลับถึงสํานักงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .  2 549  ข้ อ  4 3 
อย่างเคร่งครัด  

         8. เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาดู
งานในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหาร
และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ
ตรวจสอบไม่พบว่ามีหลักสูตรการอบรม จึงไม่ถือว่า
เป็นการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือศึกษา
ดูงานในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 

     ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
เพ่ือหาผู้รับผิดชดใช้เงิน จากผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง เน่ืองจาก
การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 หมวด 3 ข้อ 4 
วรรค 11 ที่ให้ความหมายการดูงานว่า การเพ่ิมพูนความรู้
หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์  ซ่ึงกําหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือโครงการให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลัง
การฝึกอบรม  และขอให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษา 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีเช่นน้ีขึ้นอีก 

      9. ค่าลงทะเบียน  
    9 .1 เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น ใ นก า ร

ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
ช่าง เทศบาลท่ัวประเทศและเมืองพัทยา  

มี เ ป้ าหมาย ท่ีจะ พัฒนาบุคลากรในสาย
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ สามารถปฏิบัติงานในระบบราชการได้มี

       อํานาจหน้าท่ีของเมืองพัทยาสามารถแบ่งได้เป็นสอง
ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการท่ีต้องกระทําในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนภายในเขตเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการเ มืองพัทยา 
พ .ศ .  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
และแนวคิดการจัดองค์กรสมัยใหม่ จัดโดยเมือง
พัทยา ค่าลงทะเบียนคนละ  1,500 บาท โดย
เทศบาลส่ง ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา จํานวน 
2 คน 
 

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ลักษณะท่ีสองเป็นอํานาจหน้าท่ีในการบริหารราชการ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลังและพัสดุ 

การดําเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการของเมือง
พัทยาดังกล่าว มิใช่การดําเนินกิจการที่ต้องกระทําในการ
จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขต
เมืองพัทยา แต่เป็นอํานาจหน้าท่ีในเรื่องการบริหารราชการ
ภายในเมืองพัทยาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ที่เมือง
พัทยาอาจทําได้โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของตนโดย
เมืองพัทยาดําเนินการเองหรือร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรของตนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันร่วมกัน แต่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้
เมืองพัทยามีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
         ดังน้ัน เมืองพัทยาจึงไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวในส่วนที่ เ ก่ียวกับ
บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและเม่ือเป็นการประชุมสัมมนาท่ีเมืองพัทยา
ไม่มีอํานาจดําเนินการแล้ว ย่อมไม่เข้าข่ายเป็นการฝึกอบรม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินจัดหรือร่วมกันจัดตาม
หลักสูตรหรือโครงการที่เ ก่ียวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรม อันจะทําให้เทศบาลไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการดังกล่าวได้ 

       9.2 เบิกจ่ายเงินเป็นค่าลงทะเบียนให้กับ
ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด ตาม
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรวินัยเ บ้ืองต้น
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และการจัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินจังหวัด สํานักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด และชมรมปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลจังหวัด จัดร่วมกัน 

โครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว ชมรมฯ ไม่ได้มีบทบาท
หน้าท่ีในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เนื่องจาก “ชมรม” หมายถึง การรวมกันของกลุ่มบุคคล
ที่มีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน และไม่ได้มีฐานะ
ทางกฎหมาย การกระทําใดๆ ตามกฎหมายจึงไม่สามารถใช้
ในนามชมรมได้ นอกจากกิจกรรมท่ีทําร่วมกันอย่างไม่เป็น
ทางการหรือไม่มีผลตามกฎหมาย และการที่ชมรมออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นค่าลงทะเบียนให้กับองค์กรปกครองส่วน
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 ท้องถิ่นนั้นจึงไม่สามารถกระทําได้ อีกทั้งในการอบรม

หลักสูตรดังกล่าวของปีงบประมาณ 2555 ได้ตรวจสอบคู่มือ
และเอกสารประกอบการอบรมพบว่า ไม่มีการนําเสนอหรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวินัยตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอบรมสัมมนาฯ แต่อย่างใด 

การเบิกจ่ายตามโครงการอบรมสัมมนากับชมรมดังกล่าว 
ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ให้ชมรม
สามารถจัดทําโครงการดังกล่าวได้และอาจเป็นเหตุให้ทาง
ราชการเสียหาย และผลการอบรมสัมมนายังไม่ได้รับการ
ยอมรับว่าความรู้ที่ผู้ เข้ารับการอบรมจะสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงใด  

ใ ห้แ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการสอบข้อเ ท็จจริ ง เ พ่ือหา
ผู้รับผิดชอบนําเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ หากเทศบาลไม่เห็น
ด้วยกับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
หารือกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยต่อไป 

        9 . 3  น า ย ก เ ท ศ ม นต รี  แ ล ะ ร อ ง
นายกเทศมนตรี เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโครงการ
อบรมหลักสูตร “การปฏิบัติชอบตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการสําหรับผู้บริหารใน
การบริหารท้องถ่ิน จํานวน 11,800 บาท  

พิจารณาแล้วเห็นว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทปกครอง
ธรรมาภิบาล  จํ า กัด   ชมรมพิทักษ์สิท ธิและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสํานักบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อ 2 ระบุว่า 
บริษัทปกครองธรรมาภิบาล  จํ า กัด  จะเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการดังกล่าว และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการทั้งหมด 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลเท่าน้ัน 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ ฝึกอบรมของ  อปท .  พ .ศ . 2 549 
ข้อ 22 (2) กําหนดว่า การฝึกอบรมที่จัดโดยส่วนราชการที่
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม (1) หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่มี
สิทธิเบิกได้ตาม (2) ให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราที่กําหนดค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน 

ดังน้ัน จึงเป็นเบิกได้เพียง 4,800 บาท เบิกเกินสิทธิ 
จํานวน 7,000 บาท  

ให้เรียกเงินจากผู้เบิกค่าลงทะเบียนส่งคืนคลัง และกําชับ
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

      9 . 4  เบิ ก จ่ าย เงิ นค่ าล งทะ เ บียนใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. 
รับรอง โดยมีมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุ ติธรรมทางปกครองร่ วมกับสํานักงานศาล
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือทางวิชาการจากสํานักงานศาลปกครองเป็น
ผู้ จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  โ ด ย ที่ ห ลั ก สู ต ร นี้ ต า ม

หลั ก สูตร ดั งกล่ า ว จึ ง เ ป็นการฝึ กอบรมที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถ
ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามความหมาย
ของคํานิยามว่าการฝึกอบรม ตามข้อ 4 แห่งระเบียบ
ดังกล่าว ซ่ึงกําหนดไว้ว่าการฝึกอบรมคือ การอบรม การ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
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พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นตุลา
การศาลปกครอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ออกประกาศเพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
แต่งต้ังเป็นตุลาการศาลปกครอง โดยมีหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งกําหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตร
กฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชน ที่ ก.ศป.
รับรอง และผู้ที่ผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์ที่
กํ าหนดจะได้รับประกาศนียบัตร  “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน
ที่ ก.ศป. รับรอง”  

 

วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม 
การศึกษา ดูงาน การฝึกงานหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศโดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ช่วงเวลาจัดท่ีแน่นอนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงกรณีในลักษณะเดียวกันน้ี 
กรมบัญชีกลางได้เคยตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร าช ธ า นี  ต ามหนั ง สื อ  ลั บ  ด่ ว น ท่ี สุ ด  ที่  กค 
0406.4/31714 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน ที่ ก.ศป.รับรอง ว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบดังกล่าวได้ 

ขอให้นําเงินที่เบิกจ่ายไปโดยไม่มีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ ส่งคืนคลังเทศบาลโดยด่วน 

       9.5 เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนโครงการ
สัมมนาทางวิชาการและการทัศนศึกษาดูงานเรื่อง 
การพัฒนาภาวะผู้นําท้องถิ่น ท้องท่ี หัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อพัฒนาอําเภอเมืองฯ มีสันติสุขอย่าง
ย่ังยืน ณ จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และ
กรุงเทพฯ  

      ซ่ึงให้กํานันตําบลและปลัดอําเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจําตําบล ซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของ อปท. 
หรือเป็นโครงการที่ อปท. ดําเนินการเอง  

 

บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือเป็นการ
ฝึกอบรมโดย อปท.ดําเนินการเอง เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 จึง
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามจํานวนข้างต้นมิได้ 

ให้ดําเนินการคืนเงินจากผู้รับผิดชอบนําส่งคืนคลัง  
ก่อนดําเนินการอนุมัติโครงการต่างๆ ผู้อนุมัติและผู้

เสนอโครงการต้องศึกษา ทําความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการน้ันๆ 
โดยแต่ละโครงการต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน เพ่ือ
กําหนดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องต่อการบรรจุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

10. เทศบาลจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
โครงการพัฒนาองค์กรการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากรในองค์กร  

การฝึกอบรม จัดให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในอําเภอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหมวดเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่ 
ทั้ง 7 แห่ง  

 

ตามหน้าท่ีของเทศบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ  

1) อํานาจหน้า ท่ีในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น อํานาจในการ
จัดการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 กําหนดให้เทศบาล
ตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาลตําบล มาตรา 51 อาจ
จัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลตําบลได้ 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาลมี
อํานาจหน้า ท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อ
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ของประชาชนภายในเขตท้องถ่ิน  

ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีอํานาจหน้าท่ีในเทศบาลทําการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ไว้แต่อย่างใด  

ดังน้ันการที่เทศบาลจัดทําโครงการฯ ดังกล่าว เป็นผล
ทํ า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

อนึ่ง กรณีน้ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบ
ข้อหารือของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหนังสือที่ 
มท 0804.3/3318 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ให้หาตัวผู้รับผิดชอบนําเงินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7 แห่ง ส่งคืนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป  

ขอให้กําชับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัดในโอกาสต่อไปจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

11. อบต. เบิกจ่ายค่าเหมารถตู้ เพ่ือไปติดต่อ
ประสานงานและเตรียมความพร้อมตามโครงการ
อบรมสัมมนา เ พ่ือ พัฒนาศั กยภาพผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงานายในประเทศ 

 

กรณีดังกล่าวผู้ขออนุมัติโครงการสามารถสืบค้นข้อมูล
สถานที่ แ ละ เส้ นทางจาก อิน เทอร์ เ น็ ต  หรื อ ติด ต่อ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่
ทางโทรศัพท์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ติดต่อประสานงาน 
ผู้บริหารท้องถิ่นควรพิจารณาถึงความจําเป็นและเหมาะสม 
และคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ 

   12. ไม่ใช่ผู้มีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
              12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเดินทาง
ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ไม่ใช่ผู้ มี
หน้าที่โดยตรง หรือผู้เกี่ยวข้อง  
 

          ในการอนุมัติให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับ
การการฝึกอบรม หรือเดินทางไปศึกษาดูงาน ขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้ รับผิดชอบโดยตรง  โดยให้ถื อปฏิ บั ติตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 7 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3446 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เ ร่ือง การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศและการศึกษา ดูงานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
        12.2 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน

ให้กับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน  

ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน
และศึกษาดูงาน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําชุมชน สามารถร่วม
แก้ไขปัญหาในชุมชนได้พัฒนาประชาชนให้ มี
ศักยภาพเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานกับองค์กรเทศบาล ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีเทศบาลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
อบรมฯ จํานวน 18 ราย  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ที่กําหนดว่า การจัดฝึกอบรม 
การเดินทางไปจัด และเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทางไปดู
งานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ โดยให้พิจารณา
อนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 

ขอให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ และกําชับเจ้าหน้าท่ี
ให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

      12.3 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
จัดทําภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ .  กับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด 

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้รับความรู้จากสถานการณ์ที่หลากหลาย ปลูกฝัง
การเรียนรู้ สืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ พัฒนาความคิดกว้างไกล นําประสบการณ์
มาพัฒนาในการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป โดยจัดไป
ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์  

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 และครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 2,563 คน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของอบจ. 
จํานวน 63 คน  

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีจากเงินงบประมาณ 

อบจ . ช้ีแจงเหตุผลว่า  โครงการดังกล่าว
ดําเนินการภายใต้อํานาจหน้าท่ี ที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .  2542 มาตรา  17 (6) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 มาตรา 4,6,9 
(6)15(3)22 และมาตรา 25 เพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ 
การสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์

       จากการพิจารณาหลักการและเหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวมีขึ้น
เพ่ือต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการ
เรียนรู้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างข้ึน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของอบจ. 
จํานวน 63 คน ที่ร่วมไปในโครงการน้ี จึงน่าจะเป็นผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีความจําเป็นต้องไปร่วมกับคณะ
นักเรียน เน่ืองจากมีครูผู้ควบคุมไปด้วยถึง 177 คน ดังน้ัน
จึงไม่อาจนําค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของอบจ. จํานวน 63 
คน จํานวนเงินรวม 33,390 บาท มาเบิกจ่ายเงินของทาง
ราชการได้ ซ่ึงได้แก่ 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและการแสดงโชว์ 
63 คน ๆ ละ 145 บาท คิดเป็นเงิน 9,135 บาท 

- ค่าบัตรผ่านประตู 63 คน ๆ ละ 375 บาท คิดเป็น
เงิน 23,625 บาท 
- ค่าอาหารม้ือเช้า 63 คน ๆ ละ 10 บาท คิดเป็นเงิน 
630 บาท 
       ขอให้หาผู้รับผิดชอบนําเงินจํานวน 33,390 บาท  
ส่งคืนคลัง อบจ. ให้ครบถ้วน เสร็จสิ้นโดยเร็ว และต่อไป
ขอให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก  

ในการพิจารณาจัดทําโครงการคร้ังต่อไป ขอให้พิจารรา
ด้วยว่าไม่เป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการเองได้ และไม่เป็น
กิจกรรมที่จัดซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ที่หลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถพัฒนาความคิดให้กว้างไกลย่ิงขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาของ
เยาวชนในจังหวัด 

จังหวัด ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
กําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  13. โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืนด้วยภูมิ
ปัญญาแบบวิถีไทย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 

กลุ่ม เ ป้าหมายได้แก่  เ ด็ก  เยาวชน  สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด 

ใช้อาคารหอประชุมสยามนิรมิต เป็นสถานที่
ดําเนินงาน 

จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 
7 รุ่นๆ ละ 1 วัน จํานวน 12,950 คน  

ครึ่งวันแรกฟังการบรรยายโดยวิทยากรจาก
สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัด เรื่อง “การพัฒนาชุมชน
ให้เข็มแข็งและย่ังยืนด้วยภูมิปัญญาแบบวิถีไทย”  

ครึ่งวันหลังชมการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของ
ชนเผ่าและดินแดนของชนชาติ ไทยและอดีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทยที่มีอยู่ทั่ว
ภูมิภาค หลักธรรมในการดําเนินชีวิตและแนว
ทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  

เบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ จากการโอน
เพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

- บัตรเข้าชมการแสดงคนละ 1,000 บาท  
- ค่าเช่าสถานท่ีเพ่ือฟังการบรรยายวันละ 

30,000 บาท 
 

จากจดหมายบันทึกสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการฯ พบว่า 

1) กิจกรรมจัดข้ึนในวันจันทร์ – ศุกร์ กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมีมุมมองว่ากิจกรรมที่จัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน  

2) ค่าเข้าชมการแสดงคนละ  1,000 บาท  หาก
กลุ่มเป้าหมายต้องการชมการแสดงโดยเดินทางไปเองต้อง
ชมกลางคืนและเสียค่าใช้จ่ายในการชมคนละ 2,000 บาท 
ซ่ึงเกินกําลังที่ผู้ปกครองจะพาบุตรหลานหรือคนในครัวเรือน
ไปเข้าชมเองได้ เป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนที่ได้ชมการ
แสดงของคนไทยที่มีช่ือเสียงระดับโลก  

3) ใช้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีมีทักษะความรู้เฉพาะ
ทางเป็นผู้บรรยาย ซ่ึง อบจ. มีบุคลากรท่ีมีความพร้อมใน
ด้านแนวทางและวิธีการดําเนินงานแต่ไม่มีความพร้อมใน
ด้านการจัดกิจกรรมการบรรยายและการแสดงและมุ่งหวัง
ว่ากิจกรรมท่ีดําเนินการจะปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุก
คนมีความรักชาติ สามัคคี และภูมิใจในความเป็นไทย  

4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 12,950 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 
ของประชากรในจังหวัด 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของโครงการฯ อบจ. มีบุคลากรที่
มีความพร้อมในด้านแนวทางและวิธีการดําเนินงานเท่าน้ัน 
ส่วนวิทยากรท่ีบรรยายและการแสดง อบจ. ไม่มีความพร้อม 

การดําเนินการของโครงการฯ ซํ้าซ้อนกับการเรียนรู้
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เรื่อง กําหนดอํานาจ และหน้าท่ีในการจัดการระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ 
ลักษณะของการดําเนินงานให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ กิจกรรมที่เป็นภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของ
ท้องถ่ินหรือประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก  

แต่โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 12,950 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของประชากรในจังหวัด มิใช่มุ่งต่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม  
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อีกทั้งลักษณะของโครงการมิใช่การฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานตามความหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2549 ที่กําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

เป็นการชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยและวิถีชีวิตของคนพ้ืนบ้านในหมู่บ้านไทย 4 ภาค จาก
การแสดงบนเวที ทําให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไป
กับการแสดง 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2 541  และ ท่ี แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ข้ อ  34  และระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 67 

การจัดทําโครงการดังกล่าว บุคลากรของหน่วยงาน
ควรมีความพร้อมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมของโครงการฯ 
อย่างครบถ้วนด้วย 

เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายท่ีขัดต่อหนังสือสั่งการและ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เห็น
ควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด เพ่ือ
หาตัวผู้รับผิดชอบและชดใช้เงินส่งคืนคลัง 

กําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือมิ
ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

14. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนใน
การคัดแยกขยะ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเบิกค่าเบ้ียประกัน
ชีวิต จํานวน 750 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

ซ่ึงการเบิกจ่ายดังกล่าวไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดอนุญาตให้
จ่ายได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

ขอให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จํานวน 
750 บาท ส่งคืนคลังเทศบาล โดยเร็วและกําชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ในโอกาสต่อไป 

15. โครงการฝึกซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัย
เบ้ืองต้น  

     เบิกค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล

     ตามหนังสือสั่งการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับ อปพร. ในกรณี
เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหรือเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่ง มิใช่หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายสําหรับ
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เรือน (อปพร.) คนๆละ 150บาท  

     จากการตรวจสอบ  พบว่า  เบิก จ่ าย
ค่าอาหารสําหรับผู้ เข้ารับการอบรมตามอัตรา
ค่าอาหารในการฝึกอบรมสําหรับการอบรมระดับ
ต้นในสถานที่ของทางราชการ กรณีจัดอาหาร
ไม่ครบทุกม้ือไม่เกิน 300 บาท ต่อคน ต่อวัน และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ข้อ 3 กรณีเดินทางไปฝึกอบรม
หรือมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินระดับ 1 หรือระดับปฏิบัติงาน 

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมจึงถือว่า อปพร. มิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น ตามคํานิยามของคําว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และมิใช่ผู้
ที่กระทรวงมหาดไทยส่ังให้ไปปฏิบัติราชการให้ อปท.และได้
กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. 
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2549  

ดังนั้นการเบิกจ่ายค่าอาหารจึงเบิกจ่ายได้ในลักษณะ
ของการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามข้อ 31(1) ซ่ึงเบิกจ่าย
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกกรณีจัดใน
สถานที่ของทางราชการ ไม่ครบทุกม้ือ ไม่เกินคนละ 75 
บาท ต่อคน ต่อวัน อบต.จึงเบิกจ่ายค่าอาหารไม่ถูกต้องเกิน
กว่าท่ีระเบียบกําหนด 

ขอให้นําเงินที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง และพิจารณา
โทษทางวินัยกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณี
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือหรือระเบียบดังกล่าว ตามควรแก่กรณี
ต่อไป 

      16. โครงการนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี เ พ่ือสร้างความ
สนุกสนานและความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าของตน มีความเช่ือม่ัน
ในตนเองและสังคม โดยจัดทัศนศึกษาจังหวัดต่าง 
ๆ และจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมกีฬาฮาเฮ โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา  

 

         การดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อพา
ผู้สูงอายุไปทัศนาจร ไม่ใช่การอบรม ดูงานตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
อปท. พ.ศ.2549 
         เป็นการจ่ายที่ไม่มีระเบียบ กฎหมาย อนุญาตให้จ่าย
ได้ และการใช้จ่ายเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และเทศบาลต้ัง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ไม่
ประหยัด จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เน่ืองจากเทศบาลจะ
จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้ แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
ตามนับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินแผ่นดินของ อปท. พ.ศ.2547 ข้อ 67 
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จัดงานวันเข้าพรรษา 
 

 

ขอบกพรอง การเบิกคาใชจายในการจัดงานเขาพรรษา 
1. จางเหมาวงแคน กลองยาว นักรองวงบูลเบอรี่ แบคอัพแดนเซอร 
2. จางเหมาเวทีพรอมเครื่องเสียง 
3. จางเหมาทํา อาหารวางและเครื่องดื่ม 
4. จัดซ้ือส่ิงของแจกประชาชน เชน ผาสไบปฏิบัติธรรม 
5. จัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค สังฆฑาน และจัดทํา อาหารสําหรับถวายพระ 
6. ถวายเทียนพรรษา 

 
หนังสือส่ัง การท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายในการจัดงาน 
 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.2541 เรื่องคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ของ อปท. กําหนดให อปท.ถือปฏิบัติในการเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ท้ังใน
กรณีท่ีดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานอ่ืน โดยใหเบิกไดตามงบประมาณท่ีตั้งไว และเบิกจายได 
เทาท่ีจําเปนและประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ อปท. เปนสําคัญ 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ อปท. ดังนี้ 
   1) ตองอยูในอํานาจหนาท่ีหรือมีกฎหมายใหอํานาจโดย อปท.ตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการไวในโครงการจัดงาน 
   2) กิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนท่ีใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ัวไป เชน การใหความรูอันเปนประโยชน หรือการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญ 
และรักษาไวซ่ึง ศิลปะ ประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
   3) กิจกรรมท่ีดําเนินการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการ 
กิจกรรมดังกลาวจะทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 
   4) หากมีการจัดประกวด แขงขัน มีการมอบรางวัล มูลคารางวัลตองมีสัดสวนท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงการ โดยเบิกจายคาใชจายเทาท่ีจํา เปนเหมาะสมและประหยัด 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ต.ค.2550 เรื่องขอใหทบทวน 
และกําหนดมาตรการปองปราม กรณ ีอปท.ใชงบประมาณทางราชการจัดซ้ือส่ิงของแจกราษฎร 
โดยใสช่ือของตนลงบนส่ิงของ กําหนดวา 
   1) วัสดุสิ่งของท่ี อปท.นําไปชวยเหลือประชาชน หรือเงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน โดยใช 
งบประมาณของ อปท. ไมสามารถระบุขอความหรือรูปภาพหรือระบุช่ือหรือสัญลักษณอ่ืนใดของผู 
ชวยเหลือ แตสามารถระบุไดเฉพาะช่ือหนวยงานของ อปท. 
   2) การประชาสัมพันธผลงานของ อปท. เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ปฏิทิน เปนตน 
หากมีภาพกิจกรรมตาง ๆ จะตองเปนกรณีท่ีองคประกอบของภาพบงบอกถึงกิจกรรมนั้น ๆ 
   3) การใหความชวยเหลือ จะกระทําไดเฉพาะกรณีจํา เปน และเปนไปอยางประหยัด และ 
ดําเนินการดังกลาว จะตองไมสอไปในทางหาเสียง เพ่ือผลประโยชนในทางการเมืองทองถิ่น 
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   4) อปท.ควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีใชจายงบประมาณในลักษณะท่ี
ตอบสนองความตองการแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะ 
ฟุมเฟอยเกินความจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการeประชาสัมพันธ
สวนบุคคล 
  4. ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ พ.ศ.2547 ขอ 67 กําหนดวา อปท.จะ
จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวดังนั้น การซ้ือส่ิงของแจกใหประชาชน จึงมิใชความหมายคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ และไม
มีระเบียบกําหนดจึงไมสามารถเบิกจายได 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายในการจัดงาน 
 
  1) “จําเปน” หมายถึง ตองเปนอยางนั้น ตองทําขาดไมได ดังนั้น กิจการท่ี อปท.ทําจึงตองเปน
กิจการท่ีจําเปน ขาดไมได 
  2) “ประหยัด” หมายถึง ยับย้ัง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ 
  3) “จารีตประเพณี” หมายถึง ประเพณีนิยมและประพฤติกันสืบมาถาฝาฝนถือวาเปนผิดหรือช่ัว 
  4) “ภูมิปญญาทองถิ่น” หมายถึง พ้ืนความรูความสามารถทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ 
  5) “วัฒนธรรม”หมายถึง ส่ิงท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะวิถีชีวิตของหมูคณะ ดังนั้น 
การท่ีกฎหมายกําหนดให อปท. มีหนาท่ีในการ บํารุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จึงตองพิจารณาถึง 
วัฒนธรรมของทองถิ่นแหงนั้น ๆ ดวย 
 
ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
 
   “การจัดทําบริการสาธารณะ” หมายถึง การจัดใหมีการศึกษา เผยแพรความรูเพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นใหมีความรัก และหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น จัดสรรทรัพยากร และนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลรักษา บูรณศาสนสถาน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และศิลปกรรมทองถิ่น และการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือ สงเสริม อนุรักษ
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีเนนเอกลักษณความเปนไทย และทองถิ่นและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนของตนเอง 
  
หนังสือตอบขอหารืออํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับจารีตประเพณีทองถิ่น 
 

4. นส. มท. ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสงเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของ อปท. กําหนดวา อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของอปท. เกี่ยวกับการบํารุงรักษา จารีตประเพณ ีภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จะตองมีลักษณะเปนการใหประโยชน หรืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนเปนการท่ัวไป เชน การจัดกิจกรรม สงเสริมใหความรูแกประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติ
ตามแบบอยางประเพณี หรือวัฒนธรรมไทย” มิใชสงเสริมสนับสนุนหรือบํารุงจารีตประเพณี หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น โดยการออกคาใชจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะประกอบพิธีกรรมอยางใด
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อยางหนึ่งท่ีเปนเรื่องเฉพาะตัวท่ีบุคคลนั้นจะตองกระทําตามประเพณี หรือวัฒนธรรมท่ีบุคคลนั้นเช่ือถือ 
หรือปฏิบัติซ่ึงบุคคลนั้นมีสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๗ โดยบุคคลนั้นจะตองกระทํา ดวยคาใชจายของตนเองการพิจารณาคาใชจายในการจัดงาน โดย
คํานึงถึง.... 

1. เปนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
2. การดาเนินการตามอํานาจหนาท่ีจะตองพิจารณากิจกรรมตามโครงการดวยวากิจกรรมนั้น 

เปนกิจกรรมแหงประเพณีหรือไม 
3. การจะเบิกจายเงินตามรายจายแหงกิจกรรมมีระเบียบ หรือสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 

กําหนดใหเบิกจายไวหรือไม 
4. การแจกส่ิงของใหประชาชนมิใชกิจกรรมโดยตรงตามโครงการสงเสริมคุณธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา หากไมแจกส่ิงของก็ไมเปนผลใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงคแตอยางใด จึงเปนการดา
เนินการเกินความจําเปน 

5. ไมเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 
6. เปนการตั้งงบประมาณในลักษณะฟุมเฟอยเกินความจําเปน 
7. การแจกส่ิงของเปนรายจายในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคลแมจะไมลงช่ือ 

บนส่ิงของท่ีแจกก็ตาม  
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ข้อบกพร่อง งานวันเข้าพรรษา 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      1. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อต้นเทียน และ 
เครื่ องสั งฆทาน ตามโครงการส่ง เสริมงาน
ประเพณีทอดเทียนพรรษา เ พ่ือถวายวัดทั้ ง  
11 แห่ง ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
 
 
 
2. ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ส าหรับผู้มาร่วมงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 

 

 การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไม่มีระเบียบก าหนด 
จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4 ข้อ 5 และ
ข้อ 6 
       การจ้างเหมาท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้มาร่วมงาน ถือได้ว่ าไม่ ใช่ค่าใช้จ่ ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการแห่เทียนพรรษาเพ่ือน าไปถวายวัด
ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ไม่สามารถน ามาเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณได้ ประกอบกับงานวันเข้าพรรษา
เป็นงานบุญซึ่งพุทธสาสนิกชนจะน าอาหารคาวหวาน
ไปร่วมท าบุญเป็นประเพณีอยู่แล้ว   
      ให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯโดยเร็ว หากไม่
สามารถเรียกคืนได้ให้หาผู้ รับผิดชอบชดใช้ เงิน
ดังกล่าว และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเท่าที่จ าเป็นและประหยัดเพ่ือ
น าไปพัฒนาท้องถิ่นในส่วนอื่นที่จ าเป็น 

3. เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าสไบปฏิบัติธรรม 
เพ่ือแจกให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายตามประเพณีนิยม
ดั้งเดิมของชาวไทยอีสานโดยการใส่ผ้าสไบเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนเกิดการส ารวม มีสมาธิในการ
ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม  แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาในวันพระและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
ตามหลักพระรพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเบิกจ่าย
เกินความจ าเป็นและไม่ประหยัด 

การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา เป็นการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นเป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ. ตาม พ.ร.บ.
อบจ. พ.ศ.2540 มาตรา 48 (7ทวิ) และตาม พ.ร.บ.
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่ อปท. พ.ศ.
2542 มาตรา 17 (18) เป็นการส่งเสริมการกีฬา 
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ แต ่

1. การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จะต้อง
พิจารณากิจกรรมตามโครงการด้วยว่ากิจกรรมนั้น
เป็นกิจกรรมแห่งประเพณีหรือไม่   
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2. การจะเบิกจ่ายเงินตามรายจ่ายแห่งกิจกรรม

มีระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดให้เบิกจ่ายไว้หรือไม่  

3. การแจกสิ่งของให้ประชาชนมิใช่กิจกรรม
โดยตรงตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา หาก อบจ.ไม่จัดซื้อสิ่งของดังกล่าว
แจกประชาชนก็ไม่ เป็นผลให้โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์แต่อย่างใด จึงเป็นการด าเนินการเกิน
ความจ าเป็น  

4. ไม่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง  

5. เป็นการตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือย
เกินความจ าเป็น 

6 .  เ ป็ น ร า ย จ่ า ย ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลแม้จะไม่ลงชื่อบนสิ่งของที่
แจกก็ตาม 

7. เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม 
    - หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทยที่  มท . 

0313.4/ว 1347 ลงวันที่  19 พ.ค.2541 เรื่ อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. 

    - หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที่  มท 
0808.2/ว 3474 ลงวันที่ 11 ต.ค.2550 เรื่องขอให้
ทบทวนและก าหนดมาตรการป้องปรามกรณี อปท.
ใช้งบประมาณทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร
โดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ ข้อ 4 ก าหนดว่า 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญใน
การจัดท าโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่
ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชน
อย่างแท้จริง ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ หรือ
ตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์
ส่วนบุคคล”  

    - หนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที่  มท 
0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ของ อปท. ก าหนดว่า จะต้องเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนที่ให้ประโยชน์หรืออ านวยความสะดวก
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
แก่ประชาชนทั่ว ไป เช่น การให้ความรู้ อันเป็น
ประโยชน์  หรือการส่ ง เสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

     - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายฯ พ.ศ.2547 ข้อ 67 ก าหนดว่า อปท.จะ
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย 
ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ  ห รื อ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  

ดังนั้น การซื้อสิ่งของแจกให้ประชาชน จึงมิใช่
ความหมายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ และไม่มี
ระเบียบก าหนดจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

4. โครงการประเพณีท าบุญตักบาตรเทโว
โรหณะ 

เบิกจ่ายเงินส่วนมากเป็นรายจ่ายที่ เน้น
ทางด้านการบันเทิง และเป็นการจัดกิจกรรมใน
ช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ ค่าจ้างเหมานักร้องวงบูล
เบอรี่ นักร้องวิดไฮเปอร์นักร้องเสถียร นักร้องข้าว
ทิพย์ ธิดาดิน วงแบ็คอัพ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อม
เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาแด๊นเซอร์2 คืน   

เทศบาลชี้แจงว่า การจัดงานประเพณีท าบุญ
ตักบาตรเทโวโรหณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์
และส่งเสริมงานประเพณีท าบุญตักบาตรเทโว
โ รหณะให้ ค งอยู่ สื บ ไป  และ ให้ เ ป็ นที่ รู้ จั ก
แพร่หลายต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็นการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบกับเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรม
ร่วมกน ท าให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ ซึ่งการจัดงานช่วงกลางคืนโดยมีการจัด
กิจกรรมการแสดงของนักร้องวงต่างๆ นั้น เป็น
การอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีท าบุญตัก
บาตรเทโวโรหณะทางอ้อม และเพ่ือเป็นการจูงใจ
ให้คนมาท าบุญตักบาตรเทศบาลฯ จึงต้องจัด
กิจกรรมหลากหลายเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ประชาชน 

 

พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณี
ท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะให้สืบไป ส่ ง เสริม
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
กิจกรรมร่วมกันท าให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ แต่การที่เทศบาลฯใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็น
จ านวนมากเพ่ือจ้างเหมาการแสดงของนักร้องต่างๆ 
นั้น เป็นการใช้จ่ายเงินที่เกินความจ าเป็นในการจัด
งาน ไม่ประหยัด ไม่ค านึงถึงฐานะการคลัง และไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการโดย
แท้จริง เพราะถึงแม้ไม่มีการจ้างเหมาตามรายการ
ดังกล่าว เทศบาลฯ ก็สามารถด าเนินการตาม
โครงการให้ส า เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้ โดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
ทางราชการในจ านวนเงินที่สูงเกินความจ าเป็น จึง
เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามนัยหนั งสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบน าเงินที่เบิกจ่ายไป
โดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้ครบถ้วนและ
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และต่อไปขอให้ถือปฏิบัติตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้อนุมัติโครงการและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

พิจารณาทบทวน ระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณ
ในลักษณะดังกล่าว โดยค านึงถึงฐานะการคลังของ
หน่วยงาน และประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนโดย
ส่วนรวมได้รับ การใช้จ่ายงบประมาณควรเน้นภารกิจ
หลักในการจัดระบบบริการสาธารณะ สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

5. เทศบาลเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่
สนับสนุนให้ประชาชนประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาตามความเชื่อ ได้แก่ ค่าเครื่องอุปโภค -
บริโภคเพ่ือใส่บาตรพระ ค่าสังฆทานถวายพระ 
ค่าจัดท าอาหารส าหรับถวายพระ ดังนี้ 

(1) โครงการประเพณีท าบุญตักบาตร 
เทโวโรหณะเบิกจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องอุปโภค-
บริโภค  

(2) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เบิกจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค  

(3) โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่ เบิกจ่าย
เป็นค่าชุดสังฆทานถวายพระ  

(4) โครงการวันสถาปนาเทศบาล 
เบิกจ่ายเป็นค่าชุดสังฆทานถวายพระ  

(5) โครงการสนับสนุนท าบุญกลางบ้าน 
เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับเพ่ือถวายพระ 

 

การจัดเตรียมการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ไว้ให้
ประชาชนนั้น ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลใน
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และการเบิกจ่ายดังกล่าว
ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  

เทศบาลจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 67 

ขอให้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบน าเงินที่เบิกจ่ายไป
โดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังโดยเร็ว และต่อไปขอให้
ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บั งคับบัญชาทุก
ระดับชั้นให้ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯโดย
เคร่งครัด 

6. เทศบาลจัดโครงการงานวันเข้าพรรษา 
เบิกค่าจ้างเหมาจัดหามหรสพ (ลิเกคณะพรเทพ
พรทวี) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็น 

สตง .  มี ค ว าม เห็ น ว่ า  ก า รที่ เ ทศบาล ใช้ จ่ า ย
งบประมาณเป็นจ านวนเงินสูงในแต่ละโครงการโดยมี
การจัดจ้างเหมาการแสดงต่าง ๆ ในงาน การจัดซื้อ
ของที่ระลึก/ของขวัญ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ เป็นการใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นในการจัด
งาน ไม่ประหยัด และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของโครงการโดยแท้จริง เพราะถึงแม้ไม่มีการ
ด าเนินการตามรายการดังกล่าว เทศบาลก็สามารถ
ด า เนินการตามโครงการ ให้ส า เ ร็ จลุ ล่ ว งตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ โดยไม่ต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของทางราชการในจ านวนที่สูงเกินความ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จ าเป็น เหมาะสม เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามนั ย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ดังนั้น ก่อนการอนุมัติโครงการและอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินในคราวต่อไป ขอให้ พิจารณา
ทบทวนระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะ
ดังกล่าว โดยค านึงถึงฐานะการคลังของหน่วยงาน
และประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ 
การใช้จ่ายงบประมาณควรเน้นภารกิจหลักในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและ
อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
ให้ท าได้ หรือมีแต่มีมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ขอให้ท าหนังสือหารือกับหน่วยงานก ากับ
ดูแลก่อนการปฏิบัติ 
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การเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีทางศาสนา 
ขอบกพรอง การเบิกคาใชจายในการจัดงานประเพณีทางศาสนา 

1. เบิกจายเงินสดทําบุญกฐินใหวัด 
2. คาพิธีการ คาตอบแทน คณะกลองยาวสําหรับแหองคกฐิน 
3. จางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมงานกฐิน ทําโรงทาน 
4. คาจตุปจจัยถวายวัด ถวายปจจัยพระสงฆ หรือพราหมณ น้ําปานะ ปจจัยไทยธรรม 
5. จางเหมาจัดทําหนังสือพิมพพระเครื่อง 
6. คาสนับสนุนชุดการแสดงในพิธีบวงสรวงทางศาสนา 
7. คาจางเหมามหรสพ (ลิเก) ชุดผาอาบน้ําฝน 
8. จัดงานเขาวัดวันธรรมสวนะรวมฟงธรรม 
9. โครงการไหวพระ 9 วัด โครงการอ่ิมบุญ และแจกเส้ือ 
10. คาจางเหมารถโดยสาร คาจางเหมาภาพยนตร คาจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคในงานถือศีลกิน

เจ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ พ.ศ.2547 

   ขอ 67 กําหนดวา อปท.จะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายท่ีใชในการปฏิบัติราชการของ 
อปท.ทุกประเภท 

ขอ 5 ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ัง การของ มท. ท่ีกําหนดคาใชจาย 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการไวแลว ใหคงใชไดตอไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 

ขอ 6 คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในเรื่องใดท่ีกระทรวงมหาดไทยยังไมได 
กําหนดไวตาม ขอ 5 ใหใชระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นไป
กอนโดยอนุโลม 
 
หนังสือซักซอม เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี จารีตประเพณีทองถิ่น 
 

3. นส. มท. ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสงเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของ อปท. กําหนดวา อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของอปท. เกี่ยวกับการบํารุงรักษา จารีตประเพณ ีภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จะตองมีลักษณะเปนการใหประโยชน หรืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนเปนการท่ัวไป เชน การจัดกิจกรรม สงเสริมใหความรูแกประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติ
ตามแบบอยางประเพณี หรือวัฒนธรรมไทย” มิใชสงเสริมสนับสนุนหรือบํารุงจารีตประเพณี หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น โดยการออกคาใชจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะประกอบพิธีกรรมอยางใด
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อยางหนึ่งท่ีเปนเรื่องเฉพาะตัวท่ีบุคคลนั้นจะตองกระทําตามประเพณี หรือวัฒนธรรมท่ีบุคลนั้นเช่ือถือ หรือ
ปฏิบัต ิซ่ึงบุคคลนั้นมีสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ 
โดยบุคคลนั้นจะตองกระทําดวยคาใชจายของตนเอง 
 
ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
 

1) “จําเปน” หมายถึง ตองเปนอยางนั้น ตองทําขาดไมได ดังนั้น กิจการท่ี อปท.ทําจึงตองเปน
กิจการท่ีจําเปน ขาดไมได 

2) “ประหยัด” หมายถึง ยับย้ัง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ 
3) “จารีตประเพณี” หมายถึง ประเพณีนิยมและประพฤติกันสืบมาถาฝาฝนถือวาเปนผิดหรือช่ัว 
4) “ภูมิปญญาทองถิ่น” หมายถึง พ้ืนความรูความสามารถทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ 
5) “วัฒนธรรม”หมายถึง ส่ิงท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะวิถีชีวิตของหมูคณะ ดังนั้น 

การท่ีกฎหมายกําหนดให อปท. มีหนาท่ีในการบํารุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จึงตองพิจารณาถึง 
วัฒนธรรมของทองถิ่นแหงนั้น ๆ ดวย 
  “การจัดทําบริการสาธารณะ” หมายถึง การจัดใหมีการศึกษา เผยแพรความรูเพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นใหมีความรัก และหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น จัดสรรทรัพยากร และนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลรักษา บูรณศาสนสถาน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และศิลปกรรมทองถิ่น และการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือ สงเสริม อนุรักษ
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีเนนเอกลักษณความเปนไทย และทองถิ่นและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่อง การจัดงานประเพณีทางศาสนา 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการท าบุญร่วมใจกฐินสามัคคี 

เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าบุญกฐิน ให้วัด 
2 แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้
ตอบข้อหารือ สรุปได้ว่า การทอดกฐินนั้นแม้จะมีการ
ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมา แต่ก็เป็นพิธีกรรม
อย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติตามความเชื่อ 
ของตน และประสงค์จะท าบุญตามความพร้อมที่ตน 
มีอยู่  จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและการท าบุญเนื่องในโอกาส
ดังกล่าว การเบิกจ่ายจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท า
บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่มี
ระเบียบก าหนด จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 67 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4 ข้อ 5 และ 
ข้อ 6 

 
2. เบิกจ่ายเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กฐินสามัคคีถวายให้แก่วัด  
 

ซึ่ งการถวาย เงิน สดดั งกล่ าว เป็น เ รื่ องของ
พุทธศาสนิกชนที่จะต้องปฏิบัติตามความเชื่อของตน 
และท าบุญตามความพร้อมที่มีอยู่ จึงไม่อาจถือเป็นการ
จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 อีกทั้ งกระทรวง 
มหาดไทยตอบข้อชี้แจงหนังสือหารือในเรื่องลักษณะ
ดังกล่าวโดยมีเหตุผลไปในทางเดียวกัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0077 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2554 เรื่องขอท าความตกลงกับกระทรวง 
มหาดไทย กรณีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียก
เงินคืน 

ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลัง และ 
สั่งก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้บั งคับบัญชาแต่ละระดับชั้นควรให้ความสนใจ
ควบคุมดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     3. จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการสืบสานประเพณีบุญมหากฐินสามัคคี  
 

  การทอดกฐินเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธ
ศาสนาที่ปฏิบัติตามความเชื่อของตน และประสงค์จะ
ท าบุญตามความพร้อมที่ตนมีอยู่  จึงเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลที่จะร่วมกันท าบุญการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 (8) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) 
ควรเป็นในลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้
ประโยชน์ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือของกรมส่ งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/12755 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2553 เรื่องหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีการจัดท าโครงการทอดกฐินสามัคคีแล้วว่าการจัด
กิจกรรมทอดกฐินไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท าบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

ดังนั้นเทศบาลจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารใน
งานบุญมหากฐินจ านวนดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติโดย
ไม่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 (8) ประกอบมาตรา 53 (1) และ
มาตรา 56 (1) 

ให้น าเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารงานบุญ
มหากฐินสามัคคีส่ งคืนคลั ง เทศบาล และก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

      4. โครงการกฐินสามัคคี มีการเบิกจ่ายเงิน
ดังนี้ 
        4.1 ค่ าจ้ าง เหมาจัดท าอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมท าบุญงานกฐิน  
        4.2 ค่าพิธีการทางศาสนาพุทธ  
        4.3 ค่าตอบแทนคณะกลองยาวส าหรับ
ใช้แห่องค์กฐิน  
        4 . 4  ค่ า จ้ า ง เหมาจั ดท าป้ าย ไวนิ ล
ประชาสัมพันธ์โครงการงานกฐินสามัคคี 
      เทศบาลชี้แจงว่า การตั้ งต้นกฐินเป็น
ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมา

       พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมและบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อันเป็นการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้
หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจการด้าน
การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
     ส่วนการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่า ถึงแม้จะปฏิบัติ
สืบทอดกันมาแต่ก็เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของ 
แต่ละบุคล เป็นการท าบุญตามความศรัทธาของตน 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ตั้งแต่โบราณกาล เทศบาลในฐานะเจ้าภาพต้อง
จัดหาเครื่องกฐินหรือบริวารให้ครบถ้วน หากมี
ผู้มีจิตศรัทธาน าเครื่องกฐินมาบริจาคหรือร่วม
สมทบ เจ้าภาพอาจไม่ต้องจัดซื้อหรือจัดหา แต่
เครื่องกฐินบางรายการก็จะไม่จ ากัดจ านวนยิ่งมี
จ านวนมากจะเป็นการดี ส่งผลให้วัดหรือภิกษุ
ส งฆ์ ไ ด้ รั บประ โยชน์ ม ากขึ้ น  จึ งมี คว าม
จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นกฐินสามัคคี 
มีพิธีกรรมทางศาสนา แห่องค์กฐิน จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และจัดหาอาหารพร้อม
เครื่องดื่มส าหรับผู้มาร่วมงาน โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 28 และข้อ 29 

ที่มีอยู่  จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา หากไม่ด าเนินการทอดกฐินก็ไม่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน   
    ดังนั้น การทอดกฐินสามัคคี จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น
การจัดท ากิจกรรมด้านบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่อาจเบิก
จ่ายเงินได้ 
    เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่  19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 ข้อ 67  
ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือ
ก่อหนี้ ผู ก พันได้ แต่ เฉพาะที่ กฎหมาย  ระ เบียบ 
ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  
      สาเหตุ เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทอดกฐินมีสิทธิ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลังโดยเร็ว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบ
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์เป็นการทั่วไป และให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

     5 .  เบิ กจ่ ายค่ าปั จจั ยถวายพระ ตาม
โครงการต่าง ๆ เป็นลักษณะการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่มีประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น อันเป็นการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  
 

      มิใช่การสนับสนุนศาสนิกชนในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของตน ถึงแม้จะ
ปฏิบัติสืบทอดกันมา แต่ก็เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของแต่ละบุคคล เป็นการท าบุญตามความพร้อมของ
ตนที่มีอยู่ จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น การน าเงินถวายพระ 
(ปัจจัย) จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้าน
การบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
รวมทั้งไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย 
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     ขอให้น า เงินส่ งคืนคลั ง เทศบาล และก าชับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     6. เบิกค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ส าหรับ
โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 

      การน าปัจจัยถวายพระภิกษุนั้น ควรเป็นไปใน
ลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้ประโยชน์ บ ารุง 
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น หรืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป อันเป็นการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น การจัดกิจกรรม 
ในเชิงการให้ความรู้หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น แต่มิใช่การสนับสนุนศาสนิกชน
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ 
ของตน การน าปัจจัยถวายพระภิกษุนั้น แม้จะมีการ
ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่ก็เป็นพิธีกรรม
อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติ
ตามความเชื่อของตน และประสงค์จะท าบุญตามความ
พร้อมที่ตนมีอยู่ จึงเป็นเรื่องของ “ปัจเจกบุคคล” การ
เบิกจ่ายดังกล่าวไม่อาจถือว่าได้เป็นการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2549 มาตรา 50 (8) ประกอบกับ 
มาตรา 53 (1)  
    การเบิกจ่ายที่ขัดต่อหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
และไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารการปกครอง ท าให้
หนังสือกระทรวงมหาดไทยนั้น ไร้สภาพบังคับ และ
เป็นการเสียหายต่อระเบียบแบบแผนอันดีของ 
ทางราชการ ให้เรียกเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังในการปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นธรรมาภิบาลที่ดี 
ทั้ ง นี้  ห า ก ไม่ ส า ม าถ ด า เ นิ น ก า ร ได้ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อชดใช้เงินคืนต่อไป 

    7. อบจ.จัดท าโครงการเสบียงบุญ โดย
เบิกจ่ายค่าจตุปัจจัยถวายวัด และค่าถวาย
ปัจจัยพระสงฆ์ 

การเบิกจ่ ายดั งกล่ าว ไม่สามารถกระท า ได้
เนื่องจากไม่มีระเบียบของทางราชการให้เบิกจ่ายอีกทั้ง
การถวายจตุปัจจัยดังกล่าว เป็นความศรัทธาส่วน
บุคคล จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้าน
การบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     ขอให้น าเงินส่งคืนคลัง และเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มี
อ านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์
โดยตรง และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     8. อบต. เบิกจ่ายค่าปัจจัยการท าบุญ
ทอดกฐิน โครงการจัดงานประเพณีกฐินสามัคคี  

     มิได้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในการ
บ ารุงรักษาจารีตประเพณี ซึ่งประชาชนทั่วไปได้รับ
ประโยชน์ตามกฎหมาย แต่เป็นลักษณะการท าบุญตาม
จิตศรัทธา และทางวัดสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่าย
ตามที่วัดต้องการ ไม่ได้เป็นการบริการสาธารณะหรือ
เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและยังไม่มี
ระเบียบให้เบิกจ่ายได้ 

    9. เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ
พระเครื่อง ตามโครงการอนุรักษ์ทางด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง “กิจกรรมการ
ประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และ
เหรียญพระคณาจารย์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรั กษ์ พุทธศิลป์ ไทยและกล่อมเกลาให้
ประชาชนเข้าร่วมศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนา สร้าง
ความสามัคคีของชุมชน และประชาชนที่เข้า
ร่วมประกวด ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่
พุทธศิลปวัตถุของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักสร้าง
ความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วม
อนุรักษ์ และหวงแหนโบราณสถานโบราณวัตถุ 
ที่มีคุณค่าของตนเองโดยมีเป้าหมาย คือ ผู้นิยม
บูชาพระ พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์
ทั่วประเทศ 
 

     การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการน างบประมาณของ
ทางราชการไปใช้ส าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม (กลุ่มหรือ
ชมรมพระเครื่อง) ประชาชนในพ้ืนที่ทั่วไปไม่ได้รับ
ประโยชน์ การจัดโครงการลักษณะดังกล่าวสามารถ
กระท าได้ โดยอาจร่วมกับชมรมพระเครื่ องแล้ ว
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในลักษณะแผ่นพับต่างๆ 
เพ่ือเป็นการประหยัด และรางวัลควรเป็นลักษณะของ
เกียรติบัตร เป็นต้น แต่มิใช่การจัดท าหนังสือแจกตาม
ลักษณะดังกล่าว  
      จากการตอบชี้แจงตามจดหมายบันทึกระบุว่า    
ผู้เข้าประกวดรายหนึ่งมีสิทธิ์ส่งประกวดพระเครื่องได้
หลายรายการ หากชนะการประกวดหลายรายการก็มี
สิทธิได้รับหนังสือตามจ านวนรายการรวมที่ชนะการ
ประกวดด้วยตามตารางผู้รับหนังสือดังกล่าว  
     จึ ง เป็ นการไม่ปฏิบั ติ ตามหนั งสื อกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่  19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ซึ่ งก าหนดให้
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็น
และประหยัด โดยค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ” ซึ่งตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ค าว่า “จ าเป็น” 
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หมายถึง ต้องเป็นอย่างนั้น ต้องท า ขาดไม่ได้ และ  
“ประหยัด” หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใช้จ่ายแต่
พอควรแก่ฐานะ  
      กอร์ปกับฐานะการคลังของเทศบาลมีหนี้สิน 
จ านวน 18,725,413.17 บาท และเงินสะสมคงเหลือ 
จ านวน 12 ,134 ,671.93 บาท แสดงให้ เห็นว่ า
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ประหยัด พอควร
แก่ฐานะที่ จะน ามาใช้จ่ ายในโครงการดั งกล่ าว  
ซึ่งเทศบาลควรกันเงินดังกล่าวไว้เพ่ือบริการประชาชน
กรณีมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้น จึงให้เรียกเงินคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ว 

     10. เทศบาลได้จัดท าโครงการเข้าวัดวัน
ธรรมสวนะ (วันพระ) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ส่ง เสริมให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานได้เข้าร่วมฟังธรรม น าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและรู้คุณค่าหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือเป็นค่าถวายน้ า
ปานะและค่าถวายปัจจัยไทยธรรมวัดในเขต
เทศบาล  

     การเบิกจ่ายค่าถวายน้ าปานะและค่าถวายปัจจัย
ไทยธรรม เป็นเรื่องของจิตศรัทธาของผู้เข้าร่วมท าบุญ
ในวันพระ ซึ่งถือว่าเป็นการท าบุญปกติของชาวพุทธ 
เมื่อมีจิตเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ต้อง
ด าเนินการเอง เป็นความเชื่อ ความนับถือส่วนบุคคล 
และไม่มี ระ เบี ยบหนั งสื อสั่ งการของกระทรวง 
มหาดไทยก าหนดให้เบิกจ่ายได้ จึงเป็นการไม่ถือปฏิบัติ
ตามนัยระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
     ขอให้น าเงินที่ เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลังให้
ครบถ้วน และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ
ตามนัยระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

     11. อบต. เบิกจ่ายเงินตามโครงการไหว้
พระ 9 วัด เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดย
ด าเนินการตามโครงการเป็นการพาผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าทีไ่ปเที่ยวชมและไหว้พระวัดต่างๆ 

การพาบุคคลไปเที่ยวชมไหว้พระวัดต่างๆ ดังกล่าว 
ไม่ ส ามารถ เบิ กจ่ า ยค่ า ใ ช้ จ่ าย ได้ ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
    ขอให้น าเงินที่ เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลังให้
ครบถ้วน หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ด าเนินการ
หาผู้ รับผิดชอบชดใช้  โดยถือปฏิบัติต ามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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      12. เทศบาลจัดท าโครงการอ่ิมบุญและ
ไหว้พระ 9 วัด โดยเดินทางไปทัศนศึกษา 
เชิงธรรมมะที่วัด  เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถ
โดยสารไม่ประจ าทาง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
และค่าวิทยากร  
 

        โครงการอ่ิมบุญ ไหว้พระ ๙ วัด เป็นเพียง
กิจกรรมที่จัดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้า
ไปสักการะพระประธานในอุโบสถของวัดส าคัญต่างๆ 
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
       การที่เบิกค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น
และเจ้ าหน้าที่ ท้ องถิ่ น เ พ่ือ เดินทางไปนมัสการ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ถือว่า
เป็นการดูแลส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และจัดท า
บริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงาม อันเป็นกิจการที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่อย่างใด (เทียบเคียงตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1703 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง การใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การประกอบพิธีฮัจญ์) 

      13.  การเบิกค่า ใช้จ่ ายตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ เป็นค่าจ้างเหมา
ภาพยนตร์ในงานถือศีลกินเจ 

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฉายภาพยนตร์ดังกล่าว 
ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ รวมทั้ง 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุว่า 
เพ่ือสืบสานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพ่อเสือ 
และเพ่ือให้ประชาชนถือศีลกินเจ ลดละเลิกอบายมุข 
       ขอให้เรียกเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการถือศีลกินเจ 
จากผู้รับผิดชอบน าส่งคืนคลังเทศบาล และก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป 

      14. เบิกเงินเพ่ือจัดซื้อเสื้อแจกในพิธีเปิด
งานโครงการ “ไหว้เจ้า 9 ศาล ในเทศกาล   
กินเจ” 
 

        การจัดซื้อเสื้อตามโครงการดังกล่าว มิใช่เครื่อง
แต่งกายในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

      15.  โครงการจัดงานประเพณีถือศีล 
กินเจ โดยเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
อุป โภคบริ โ ภค  ประกอบด้ ว ย  ข้ า วส าร  
เงาะกระป๋อง น้ ามันเจ นมเจ เพ่ือมอบให้กับ
โรงเจในเทศกาลถือศีลกินเจ 

         ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระส าคัญว่าให้เบิกได้ตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 67 ที่ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่ เฉพาะที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง 
มหาดไทยก าหนดได้ ทั้งนี้การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เ พ่ือแจกจ่ายราษฎรนั้นจะกระท าได้ในกรณีเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2543   

      อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริม และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น จะต้องเป็นการให้ประโยชน์ หรืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มิใช่การส่งเสริม
และบ ารุงรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ที่ให้ประโยชน์หรืออ านวยความสะดวกแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่
สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และ
การจ้างเหมาบริการเพ่ือการดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจ
หน้ า ที่ ข อ ง อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  ต าม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล  พ . ศ . 2 5 4 6  แ ล ะ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 

        16 .  เทศบาลเบิกจ่ าย เงิน เ พ่ือจ่ าย 
เป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารในการจัดท า
โรงทาน ในงานพิธีสวดญัตติอุโบสถวิหาร  

      ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินไม่
มีระเบียบให้เบิกจ่าย และไม่ใช่ภารกิจอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ควร
เป็นไปในลักษณะการส่ง เสริมและสนับสนุนที่มี
ประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อันเป็นการ
จัดบริการสาธารณะหรืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นการทั่วไป เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป แต่มิใช่ส่งเสริมสนับสนุน
หรือบ ารุงจารีตประเพณี หรือวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นโดยการออกค่าใช้จ่ายสนับสนุนศาสนิกชนใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของตน 
ถึงแม้จะปฏิบัติสืบทอดกันมา แต่ก็เป็นพิธีกรรมตาม
ความเชื่อของแต่ละบุคคล ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล
นั้นจะต้องกระท าตามประเพณีหรือวัมนธรรมที่บุคคล
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นั้นเชื่อถือ เป็นการท าบุญตามความพร้อมของตน 
ที่มีอยู่  จึ งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและท าบุญเนื่องในโอกาสดังกล่าว 
และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้านการ
บริหารสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลได้ 
ดังนั้น เมื่อเทศบาลไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
เทศบาลจึงไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวมาตราเป็น
เทศบัญญัติได้ตามนัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 60 
      จึงเบิกจ่ายไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

        17. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาแผ่เมตตาสร้าง
สามัคคี  ในจ านวนการเบิกดังกล่ าวมีการ
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารถวาย
พระภิกษุสามเณร ทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา 
     องค์ การบริ หารส่ วนต าบล  ชี้ แจงว่ า 
เนื่องจากจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการมี เป็น
จ านวนมาก ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มมวลชนต่าง และ
มวลชนต่าง ๆ และประชาชน ซึ่งอาหารที่เข้า
ร่วมโครงการน ามาไม่เพียงพอแก่ภิกษุสามเณร 
และผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินการดังกล่าว
เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนร่วม 

     สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าว ไม่มี
ระเบียบให้เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 ก าหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ 
แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือ 
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 
     ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้วส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ละหลักฐานการน าเงินฝากธนาคารให้ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดตรวจสอบ 

     18. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่จ าเป็นและ 
ไม่ประหยั ด  โครงการประกวดอนุ รั กษ์ 
พระเครื่อง พระบูชาไทยและพระเหรียญ
คณาจารย์ “กิจกรรมการประกวดการอนุรักษ์
พระ เครื่ อ ง  พระบู ช า  และ เหรี ยญพระ
คณาจารย์” ได้แก่  
          - จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือพระเครื่อง 
เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับกรรมการผู้ตัดสิน 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกวดพระ เครื่ อ ง  สถาบั น 
การศึกษา วัดต่างๆ  
           - จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และข้าวกล่อง ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

     แต่การเบิกจ่ายดังกล่าวแม้ว่าเทศบาลฯ ไม่มีการ
จัดเก็บรายได้ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มหรือชมรมพระเครื่อง
จะเรียกเก็บเงินจากผู้น าพระเครื่องเข้าประกวด จึงเป็น
การน าเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้เ อ้ือ
ประโยชน์ส าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม 
     ให้ ด า เ นิ นก า ร เ รี ย ก เ งิ น คื นจ าก เ จ้ าหน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ ส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว 
     สั่งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด และ
ในโอกาสต่อไปการด าเนินการโครงการในลักษณะ
ดังกล่าวควรค านึงถึงฐานะการคลังของเทศบาลเป็น
ส าคัญ 
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คณะกรรมการและผู้ร่วมงาน 
     เทศบาลชี้ แจงว่ า โครงการดั งกล่ าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยและ
กล่อมเกลาให้ประชาชนเข้าร่วมร่วมศึกษา
ความรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธ
ศาสนา สร้างความสามัคคีของชุมชนและ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประกวด 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณวีนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ 

ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช่จ่ายในการจัดงานวนัสงกรานต์ 
- แจกของท่ีระลึกใหกับผูมารวมงาน เชน พัดลม เส้ือปกเช้ิต กระติกน้ําผาเช็ดตัว ถุงยังชีพ ผาหม 

ชุดขาวผูสูงอายุ ชาย – หญิง กรอบแวนตาผาขาวมา ขันเงิน ปนโต ผาถุง ฯลฯ 
- จัดซ้ือขาวสารอาหารแหงถวายพระสงฆ เครื่องอุปโภคบริโภค 
- จางเหมาประกอบอาหาร (โตะจีน) พรอมน้ําดื่ม เล้ียงผูสูงอายุและผูรวมงาน 
- จางเหมาบริการรถโดยสารประจําทาง รับ- สง ผูสูงอายุ 
- คาชุดเครื่องแตงกายผูเขามารวมงาน เชน ซ้ือเส้ือลายดอก เครื่องแตงกายAEC ใหกับผูเขารวม

ขบวนแหงานวันสงกรานต 
- คาจางเหมามหรสพ ไดแก คณะหมอลํา วงดนตร ีลิเก คณะตลก แดนเซอร 
- จายเงินรางวัลการประกวดสาวงามประเภทสอง (ธิดาจาํแลง) 
- จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ ระบุช่ือนายก อปท. 

 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายในการจัดงาน 
 
  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พ.ค.2541 เรื่องคาใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ของ อปท. กําหนดให อปท.ถือปฏิบัติในการเบิกคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ท้ังใน
กรณีท่ีดําเนินการเองหรืออุดหนุนหนวยงานอ่ืน โดยใหเบิกไดตามงบประมาณท่ีตั้งไว และเบิกจายไดเทาท่ี
จําเปนและประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ อปท. เปนสําคัญ 
  

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ อปท. ดังนี้ 
   1) ตองอยูในอํานาจหนาท่ีหรือมีกฎหมายใหอํานาจโดย อปท.ตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการไวในโครงการจัดงาน 
   2) กิจกรรมจะตองเปนการสงเสริมและสนับสนุนท่ีใหประโยชนหรืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ัว ไป เชน การใหความรูอันเปนประโยชน หรือการสงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญ
และรักษาไวซ่ึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
   3) กิจกรรมท่ีดําเนินการจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ หากไมดําเนินการ
กิจกรรมดังกลาวจะทําใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 
   4) หากมีการจัดประกวด แขงขัน มีการมอบรางวัล มูลคารางวัลตองมีสัดสวนท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับโครงการ โดยเบิกจายคาใชจายเทาท่ีจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
 
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3474 ลงวันท่ี 11 ต.ค.2550 เรื่องขอใหทบทวน
และกําหนดมาตรการปองปราม กรณ ีอปท.ใชงบประมาณทางราชการจัดซ้ือส่ิงของแจกราษฎรโดยใสช่ือ
ของตนลงบนส่ิงของ กําหนดวา 
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   1) วัสดุส่ิงของท่ี อปท นําไปชวยเหลือประชาชน หรือเงินอุดหนุนหนวยงานอ่ืน โดยใช
งบประมาณของ อปท. ไมสามารถระบุขอความหรือรูปภาพหรือระบุช่ือหรือสัญลักษณอ่ืนใดของผู
ชวยเหลือ แตสามารถระบุไดเฉพาะช่ือหนวยงานของ อปท. 
   2) การประชาสัมพันธผลงานของ อปท. เชน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ ปฏิทิน เปนตน
หากมีภาพกิจกรรมตาง ๆ จะตองเปนกรณีท่ีองคประกอบของภาพบงบอกถึงกิจกรรมนั้น ๆ 
   3) การใหความชวยเหลือ จะกระทําไดเฉพาะกรณีจําเปน และเปนไปอยางประหยัด และ
ดําเนินการดังกลาว จะตองไมสอไปในทางหาเสียง เพ่ือผลประโยชนในทางการเมืองทองถิ่น 
   4) อปท.ควรใหความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีใชจายงบประมาณในลักษณะท่ี
ตอบสนองความตองการแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง ไมสมควรตั้งงบประมาณในลักษณะ
ฟุมเฟอยเกินความจําเปนตอการปฏิบัติราชการ หรือตั้งงบประมาณในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวน
บุคคล 
  4. ระเบียบ มท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ พ.ศ.2547 ขอ 67 กําหนดวา อปท.จะ
จายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ัง การ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
  ดังนั้น การซ้ือส่ิงของแจกใหประชาชน จึงมิใชความหมายคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ และไมมี
ระเบียบกําหนดจึงไมสามารถเบิกจายได 
 
ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
 

1) “จําเปน” หมายถึง ตองเปนอยางนั้น ตองทํา ขาดไมได ดังนั้น กิจการท่ี อปท.ทําจึงตองเปน
กิจการท่ีจําเปน ขาดไมได 

2) “ประหยัด” หมายถึง ยับย้ัง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ 
3) “จารีตประเพณี” หมายถึง ประเพณีนิยมและประพฤติกันสืบมาถาฝาฝนถือวาเปนผิดหรือช่ัว 
4) “ภูมิปญญาทองถิ่น” หมายถึง พ้ืนความรูความสามารถทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ 
5) “วัฒนธรรม”หมายถึง ส่ิงท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะวิถีชีวิตของหมูคณะ ดังนั้น 

การท่ีกฎหมายกําหนดให อปท. มีหนาท่ีในการบํารุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จึงตองพิจารณาถึง
วัฒนธรรมของทองถิ่นแหงนั้น ๆ ดวย 

 “การจัดทําบริการสาธารณะ” หมายถึง การจัดใหมีการศึกษา เผยแพรความรูเพ่ือสรางจิตสํานึก
ใหกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่นใหมีความรัก และหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น จัดสรรทรัพยากร และนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลรักษา บูรณศาสนสถาน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และศิลปกรรมทองถิ่น และการจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริม อนุรักษ
ศาสนา ศิลปะ7วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีเนนเอกลักษณความเปนไทย และทองถิ่นและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนของตนเอง 
 
หนังสือซักซอม เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี จารีตประเพณีทองถิ่น 
 
  4. นส. มท. ท่ี มท 0808.2/ว 1639 ลงวันท่ี 17 เม.ย. 2556 เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิก
คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสงเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
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ของ อปท. กําหนดวา อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของอปท. เกี่ยวกับการบํารุงรักษา จารีตประเพณ ีภูมิ
ปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น จะตองมีลักษณะเปนการใหประโยชน หรืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชนเปนการท่ัวไป เชน การจัดกิจกรรม สงเสริมใหความรูแกประชาชนท่ัวไปในการปฏิบัติ
ตามแบบอยางประเพณี หรือวัฒนธรรมไทย” มิใชสงเสริมสนับสนุนหรือบํารุงจารีตประเพณี หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น โดยการออกคาใชจายใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีจะประกอบพิธีกรรมอยางใด
อยางหนึ่งท่ีเปนเรื่องเฉพาะตัวท่ีบุคคลนั้นจะตองกระทําตามประเพณี หรือวัฒนธรรมท่ีบุคลนั้นเช่ือถือ หรือ
ปฏิบัตซ่ึิงบุคคลนั้นมีสิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ 
โดยบุคคลนั้นจะตองกระทําดวยคาใชจายของตนเอง 
 
การพิจารณาคาใชจายในการจัดงาน โดยคํานึงถึง.... 

 
1. เปนการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
2. การดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีจะตองพิจารณากิจกรรมตามโครงการดวยวากิจกรรมนั้นเปน

กิจกรรมแหงประเพณีหรือไม 
3. การจะเบิกจายเงินตามรายจายแหงกิจกรรมมีระเบียบ หรือหนังสือส่ัง การกระทรวงมหาดไทย 

กําหนดใหเบิกจายไวหรือไม 
4. การแจกส่ิงของใหประชาชนมิใชกิจกรรมโดยตรงตามโครงการสงเสริมคุณธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา หากไมแจกส่ิงของก็ไมเปนผลใหโครงการไมบรรลุวัตถุประสงคแตอยางใด จึงเปนการ
ดําเนินการเกินความจําเปน 

5. ไมเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 
6. เปนการตั้งงบประมาณในลักษณะฟุมเฟอยเกินความจําเปน 
7. การแจกส่ิงของเปนรายจายในลักษณะเปนการประชาสัมพันธสวนบุคคลแมจะไมลงช่ือ 

บนส่ิงของท่ีแจกก็ตาม 
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ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ
 

ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเน่ืองใน

ประเพณีสงกรานต์  
มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือแสดงความกตัญญู 

กตเวทีต่อผู้สูงอายุ เพ่ือรณรงค์ให้สังคมตระหนัก
ในคุณค่าพร้อมยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริม
การรวมกลุ่มผู้ สูงอายุ เพ่ือการเรียนรู้และใช้
ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์  เ พ่ือร่วมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เบิกจ่ายเป็นค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

ข้าวสาร ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า โอวันติน เป็นต้น 

 
 
การจัดทําโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานดํารงไว้ซ่ึง

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมา 
จะมีการสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรจากผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมที่จําเป็นของโครงการ หากไม่มีกิจกรรมเหล่าน้ี
อาจทําให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือให้แนวทางการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ของ อปท. โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจําเป็น
และประหยัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 3722ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ 
อปท. ให้ดําเนินการจัดงานต่าง ๆ อยู่ในอํานาจหน้าท่ีโดย 
อปท.ต้องกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการไว้ในโครงการ 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้ประโยชน์หรือ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ส่งเสริม
ให้ประชาชนเห็นความสําคัญและรักษาไว้ ซ่ึงศิลปะ 
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และกิจกรรมนั้น
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่
ดําเนินการจะทําให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
มีลักษณะเป็นการซ้ือของมาเพ่ือแจกจ่าย อันเป็นการ
ใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย เกินความจําเป็น ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็นต่อการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันสูงอายุ
เ น่ืองในประเพณีสงกรานต์ และไม่เกี่ยวข้องต่อการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการที่กําหนดไว้ ซ่ึงหาก
ไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว โครงการก็ยัง
ดําเนินการต่อไปได้ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกล่าว ทําให้เทศบาลได้รับความเสียหาย 

 3  จั ด โค ร งก า ร กิ จก ร รม วันผู้ สู ง อ า ยุ 
(วันกตัญญู)  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนในตําบลได้แสดงความรักและ

 
 
ประเพณีการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ มีพิธีรดนํ้า

ขอพรผู้สูงอายุเป็นการขอขมาและขอรับพรจากผู้ใหญ่เพ่ือ
เป็นสิริมงคลแก่ตน การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสืบ
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ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจกรรมของอปท.และส่งเสริม
สืบสาน วัฒนธรรมประ เพณี วันผู้ สู ง อา ยุที่
ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี  

เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซ้ือพัดลม เพ่ือมอบ
เป็นของขวัญให้ผู้สูงอายุ 

 

ทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ในการรําลึกและให้
ความสําคัญแก่ผู้สูงอายุในชุมชน  
การจัดซ้ือของขวัญเพ่ือมอบให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวในมูลค่าสูง และมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจกจ่ายเป็น
หลัก ไม่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมงานประเพณี และ
ไม่ใช่การบํารุงรักษาศิลปะ ตารีตประเพณีท้องถิ่น ตาม
มาตรา 50 ข้อ 8 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ไม่ใช่กิจกรรมที่สื่อ
ว่าเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แต่อย่างใดจึงเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้เป็น
การไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สรุปสาระสําคัญว่าให้เบิกได้ตามงบประมาณท่ีต้ัง
ไว้และเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจําเป็นและประหยัด และตาม
ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว่ า ด้ ว ย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 67 
ที่กําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือ
ก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดได้ ทั้งน้ี
การจัดซ้ือวัสดุหรือครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายราษฎรน้ันจะ
กระทําได้ในกรณีเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนตาม
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2543 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 
ลงวันท่ี 22  กุมภาพันธ์ 2543และหนังสือกรมการปกครอง
ท่ีมท 0313.4/ว 3050 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2543 สรุปว่ากิจกรรมท่ีเป็นการช่วยเหลือประชาชนต้อง
อยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประสงค์จะตั้งงบประมาณเพ่ือ
การช่วยเหลือประชาชนดําเนินการศึกษาปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนและจัดทําโครงการ
แสดงสาระสําคัญของงานที่ต้องปฏิบัติแล้วบรรจุเข้าเป็น
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทําร่าง
งบประมาณรายจ่าย
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4. จัดซ้ือเสื้อปกเช้ิต เสื้อลายไทย ผ้าขนหนู 

ผ้าห่มแพร เ พ่ือมอบเป็นของรางวัลสําหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

 

การจัดซ้ือสิ่งของเพื่อแจกเป็นของขวัญของรางวัลให้แก่
ผู้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มิใช่กิจกรรมที่ทําให้ประชาชน
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม ป ร ะ เ พ ณี ไ ท ย
วันสงกรานต์ หรือสนับสนุนให้เกิดความรักในสถาบัน
ครอบครัว  หรือส่ง เสริมให้ประชาชนได้ เ ล็ง เห็นถึ ง
ความสําคัญของผู้สูงอายุ หรือเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการจัดซ้ือ
สิ่งของเพ่ือแจกจ่ายจํานวนมาก เป็นค่าใช้จ่ายเกินความ
จํ า เ ป็ น แ ล ะ ไ ม่ ป ร ะ ห ยั ด  ต า ม นั ย ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นรายจ่ายในลักษณะ
เป็นการประชาสัมพันธ์ แม้จะไม่ลงช่ือบนสิ่งของท่ีแจกก็
ตาม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง 
ขอให้ทบทวนและกําหนดมาตรการป้องปรามกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกราษฎรโดยใสช่ือของตนลงบนสิ่งของ อีก
ทั้งมิใช่เป็นการซ้ือสิ่งของแจกเพ่ือสงเคราะห์ประชาชน 
ตามนัยหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 
ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2543 เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ต้ังงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 

5.เบิกจ่ายเป็นค่ากระติกน้ํา และผ้าเช็ดตัว 
เพ่ือแจกเป็นของขวัญของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วม
งานสงกรานต์  

 

การจัดซ้ือสิ่งของเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมงานซ่ึงเป็น
ผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50(7) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
และ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซ่ึงเทศบาลมีหน้าท่ี
ส่งเสริมการพัฒนา และบํารุงศิลปะ จารีตประเพณีที่ดีงาม
สืบต่อไปอย่างย่ังยืน มิได้มีหน้าท่ีเป็นผู้จัดหาสิ่งของเพ่ือ
แจกให้แก่ผู้สูงอายุในวันเทศกาลต่างๆ และยังเป็นการ
ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อสั่ งการกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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6. เ บิกจ่ายเป็นค่า ถุง ยัง ชีพ  ผ้าห่ม  เสื้ อ  

กระติกนํ้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น เพ่ือแจกจ่ายเป็น
ของท่ีระลึก 

ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันสงกรานต์ 
เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของไทย เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส
แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส การแจกของที่
ระลึกไม่ใช่จารีตประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ และไม่ใช่สาระสําคัญของการจัดงาน 

การจัดซ้ือและแจกของท่ีระลึกไม่ใช่กิจกรรมโดยตรงใน
การจัดงานวันสงกรานต์ หรืองานวันพ่อเป็นค่าใช้จ่ายเกิน
ความจําเป็น  และไม่เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เป็นการต้ังงบประมาณใน
ลั ก ษ ณ ะ ฟุ่ ม เ ฟื อ ย เ กิ น ค ว า ม จํ า เ ป็ น 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 50(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ (8) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ซ่ึงเทศบาลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนา และบํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณีที่ดีงามสืบต่อไปอย่างย่ังยืน มิได้มี
หน้าที่เป็นผู้จัดหาสิ่งของเพ่ือแจกให้แก่ผู้ร่วมงานในวัน
เทศกาลต่างๆ และยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งเป็นรายจ่ายใน
ลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์แม้จะไม่ลงช่ือบนสิ่งของท่ี
แ จ ก ก็ ต า ม  เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๗๕  ลงวันที่ 
๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐  เรื่อง  ขอให้ทบทวนและกําหนด
มาตรการป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกราษฎรโดย
ใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ ดังน้ี 
            ข้อ ๓ กําหนดว่า การให้ความช่วยเหลือจะ
กระทําได้เฉพาะกรณีจําเป็น และเป็นไปอย่างประหยัด 
และการดําเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ส่อไปในทางหาเสียง 
เพ่ือประโยชน์ในทางการเมืองท้องถ่ิน 

       ข้อ ๔  กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรให้ความสําคัญในการจัดทํา โครงการที่ ใ ช้ จ่าย
งบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจังไม่สมควรต้ัง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ หรือต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
             ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่ งการให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําเงินส่งคืนโดยเร็วและกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ให้ถือปฏิบัติในการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามหนังสือ

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๔๑  เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กําหนดโดยสรุปว่าให้เบิกได้
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ และเบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและ
ประหยัด  โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

7. อบจ. เบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
เป็นค่าผ้าห่มแพร ค่าของขวัญ เพ่ือมอบเป็น
ของขวัญสําหรับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน 

ช้ีแจงสรุปได้ว่า การจัดซ้ือของขวัญและของ
รางวัลเป็นกิจกรรมหนึ่ งของโครงการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้สูงอายุซ่ึง
เป็นปูชณียบุคคลที่ควรเคารพ และได้สร้างคุณ
งามความดีให้กับลูกหลานและสังคมมาตลอด
ระยะเวลาการดํารงชีวิต และเพ่ือกระตุ้นเตือนให้
สังคมตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาในเทศกาลสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติและเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจ
หน้า ท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 47 (7ทวิ) และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

 

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
เรื่ อง  กําหนดอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กําหนด
ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัดไว้ในข้อ 1 
(1) และ(2) โดยสรุปว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
โครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด และเป็นการดําเนินงานที่
เป็นกิจกรรมภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่ง
ต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และ
ไม่เข้าไปดําเนินงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
สามารถดําเนินการได้” กิจกรรมการมอบของขวัญให้
ผู้สูงอายุในการจัดงานวันผู้สูงอายุไม่ใช่กิจกรรมโดยตรงใน
การกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ 
การแจกของไม่ใช่จารีตประเพณีในวันผู้สูงอายุ ไม่อยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
       ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ. 2540 และพระราช
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. 
ดังกล่าวข้างต้น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ 

8. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าของชําร่วยให้แก่
ผู้สูงอายุที่ มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยจัดซ้ือ
ผ้าขนหนู ขนาด 24x48 น้ิว    

 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 3722ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ 
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อปท. กําหนดว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. ให้
เบิ ก จ่ าย เท่ า ท่ี จํ า เ ป็นและประหยัด  โดยคํ านึ ง ถึ ง
สถานการณ์คลังของ อปท.เป็นสําคัญ 

ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การแจกของชําร่วยท่ี
ชัดเจนสําหรับผู้สูงอายุ เช่น คัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้รับของชําร่วย หรือมูลค่าของชําร่วยต้องมี
สัดส่วนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการ และต้อง
เบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและประหยัด 

ในโอกาสต่อไปขอให้  อปท . พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของจํานวนคน และหลักเกณฑ์การแจกของ
ชําร่วยและมูลค่าของชําร่วย โดยให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจําเป็น
และประหยัดโดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ อปท.เป็น
สําคัญ 

9. เบิกจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าชุดขาว
ผู้สูงอายุหญิง ค่าชุดขาวผู้สูงอายุชาย แจกจ่ายให้
ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. เบิกจ่ายค่าของรางวัลให้ผู้สูงอายุในงาน

ประเพณีสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุตําบล 
 

การแจกจ่ายชุดขาวให้กับผู้สูงอายุตามโครงการวัน
ผู้สูงอายุของ อปท. ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีกําหนดไว้ว่า เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ลูกหลาน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของวันผู้สู งอายุ 
ส่ ง เส ริมผู้ สู งอา ยุ ไ ด้ มี โอกาสเข้ าร่ วมกิจกรรมและ
สนุกสนานกับเกมส์การแข่งขันที่ เทศบาลจัดให้ เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ส่งเสริม
ความสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และโรงพยาบาล และเพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุมี
ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยการตรวจ
สุขภาพประจําปี โดยกิจกรรมของโครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ (โดยแพทย์โรงพยาบาล) การประกวดขวัญใจ
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ ไม่มีกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุรวมอยู่ในโครงการ 

เนื่องจากประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุมีกิจกรรมหลัก
คือ ให้เด็กหรือผู้มีวัยน้อยกว่าได้รดน้ําผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุให้พรอวยพรให้มีความสุข เจริญรุ่งเรือง ซ่ึงเป็นสิ่ง
แสดงความเคารพนับถือ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ จึงไม่มีความ
จําเป็นต้องจัดสิ่งของเป็นรางวัลตอบแทนผู้สูงอายุ ดังน้ัน
การจัดซ้ือของรางวัลจึงเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่จําเป็นและไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดประเพณีดังกล่าว 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.4/ว 3722ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ของ อปท. ข้อ 4 หากโครงการที่จัดมีการจัดประกวดหรือ
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
แข่งขันและมีการมอบรางวัล มูลค่ารางวัลต้องมีสัดส่วนท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกับโครงการ โดยเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเท่าที่จําเป็น เหมาะสมและประหยัด 

11.โครงการดนํ้าดําหัวและคืนความสว่าง
ให้กับผู้สูงอายุ ในเทศกาลวันสงกรานต์  

เบิกจ่ายเป็นค่ากรอบแว่นสายตาประกอบ
เลนส์ พร้อมทั้งมีการตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่  

ซ่ึงโครงการดังกล่าวไม่มีเอกสารการสํารวจ
หรือรายงานของผู้ได้รับมอบหมายหรือกรรมการ
รายงานเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ ด้อย
โอกาสและยากไร้ในการได้รับแว่นตาและไม่มี
หลักฐานการประสานงานกับสํานักงานพัฒนา
สังคมสงเคราะห์และความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดหรือหน่วยงานใดท่ีสงเคราะห์ในลักษณะ
เดียวกันให้ตรวจสอบ 

การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ .2546 
มาตรา 11 (5) ที่กําหนดให้การอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน ตามมาตรา 11 
(5) ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนด
หน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุใน
ด้านต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ข้อ 2 ได้
กําหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการให้บริการสาธารณะอ่ืน 
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบ และตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ .2550 มาตรา 37 
กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวง 
เพ่ือกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ
บริการขนส่งหรือบริการสาธารณะอ่ืน ให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงจาก พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 ได้กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้มี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ดังน้ัน การแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในเขต อปท. ไม่
มีหลักฐานการประสานงานจาก สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดหรือหน่วยงานใดท่ี
สงเคราะห์ในลักษณะเดียวกันให้ตรวจสอบ ทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่าการเบิกจ่ายตามโครงการดังกล่าว 
เป็นการเบิกจ่ายที่ซํ้าซ้อนกับสํานักงานหรือหน่วยงานอื่น
หรือไม่ 

ให้ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือดังกล่าว หากพบว่ารายใดทีได้รับความ
ช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันแล้ว ให้หาผู้รับผิดชอบนํา
เงินส่งคืนคลัง และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษา
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ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนดําเนินการ
เบิกจ่ายโดยเคร่งครัด 

12. เบิกจ่ายเงินค่าจัดซ้ือผ้าขาวม้า เป็นของ
ชําร่วยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 3722ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ 
อปท. กําหนดว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. ให้
เบิ ก จ่ าย เท่ า ท่ี จํ า เ ป็นและประหยัด  โดยคํ านึ ง ถึ ง
สถานการณ์คลังของ อปท.เป็นสําคัญ 

ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การแจกของชําร่วยท่ี
ชัดเจนสําหรับผู้สูงอายุ เช่น คัดเลือกผู้สูงอายุตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้รับของชําร่วย หรือมูลค่าของชําร่วยต้องมี
สัดส่วนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับโครงการ และต้อง
เบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและประหยัด 

     13 .  อปท .  เ บิกจ่ายเงินค่ าจัด ซ้ือขัน นํ้า
พานรอง เสื้อ ผ้าถุง ผ้าขาวม้า เพ่ือใช้สําหรับงาน
ประเพณีสงกรานต์  
 
 

เป็นรายจ่ายที่ไม่มีระเบียบกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ 
ซ่ึงการใช้จ่ายเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ตาม นส. มท. ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 
พค. 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท. 
เน้นกิจกรรมในลักษณะจัดซ้ือวัสดุเพ่ือแจกจ่ายเป็นหลัก 
การแจกจ่าย หรือการให้ด้านวัตถุน้ัน อาจได้ผลในระดับ
หนึ่งแต่ไม่คุ้มกับเงินที่ต้องลงทุนและไม่ทั่วถึงจึงเกิดความ
ไม่เป็นธรรมในสังคม 
ควรให้ความสําคัญในการจัดทํา โครงการที่ ใ ช้ จ่าย
งบประมาณในลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้ง
งบประมาณในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ หรือต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล เ พ่ือมิให้เกิดปัญหาในข้อ
ร้องเรียน เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเพ่ือรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง 
ดังน้ัน ก่อนการอนุมัติจ่ายเงินทุกครั้ง ขอให้หัวหน้า
หน่วยงานคลัง หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบรายจ่ายดังกล่าวว่ามีระเบียบ
อนุญาตให้นํามาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้
หรือไม่ หากไม่ระเบียบ หรือหนังสือ มท. อนุญาตให้จ่าย
ได้ควรเสนอให้ผู้บริหาร 
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14.การจัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งถวาย

พระสงฆ์ 
ขณะเดียวกันประชาชนที่มา ร่วมโครงการ  ไ ด้

จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งของตนเองมาถวายพระสงฆ์
ตามจิตศรัทธา และตามอัตภาพของแต่ละคน  

สตง . พิจารณาแล้วเห็นว่า  การท่ีท้อง ถ่ินใช้เงิน
งบประมาณจัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือให้ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของเทศบาลถวายพระสงฆ์ไม่ใช่กิจการที่อยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลในการส่งเสริมศาสนาหรือ 
บํารุงรักษาศิลปะ หรือเป็นการส่งเสริมจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่อย่างใด การถวายข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระสงฆ์เป็นเรื่องความเช่ือและจิตศรัทธา
เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเท่านั้น จึงไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินจากเงินงบประมาณเป็นเหตุให้ทางราชการ
เสียหายจึงพิจารณาส่ังการให้ผู้รับผิดชอบนําเงินที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายส่งคืนคลังท้องถิ่นโดยเร็ว หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด เพ่ือหาผู้รับผิดชดใช้เงิน 

15. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 
นํ้าด่ืมเล้ียงผู้สูงอายุและร่วมกิจกรรมในครอบครัว 
จํานวน 2,000 คน 

การต้ังงบประมาณรายจ่ายในการจัดงานวันสําคัญ
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในส่วนหน่ึงของงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือ
เลี้ ย งผู้ ร่ วมงานและ เ จ้ าห น้า ท่ี  เ ม่ื อ พิจารณาตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้ว ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิได้มี
ความจําเป็นหรือมีส่วนสําคัญ หากไม่จัดเลี้ยงอาหารแล้ว
จะทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการจัดงานได้ จึงเป็นรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องตามนัย  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงพิจารณาสั่ง
การให้ทบทวนการเบิกจ่ายเงินสําหรับโครงการต่าง ๆ ซ่ึง
ต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด และในโอกาสต่อไปการจัดโครงการหรือจัดงาน
ประเพณีควรช้ีแจง หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ กําหนดไว้ เ พ่ือมิให้เกิด
รายจ่ายในลักษณะดังกล่าวอีก 

16. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารสําหรับผู้เข้าร่วม  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น  ซ่ึ ง กําหนดว่าการจัดงานต่าง  ๆ ทั้ งกรณีที่
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจําเป็นและประหยัด 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัด
งานประเพณี ซ่ึงมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงเกิน
ความจําเป็น หากพบว่ามีความเสียหายแก่ทางราชการ ให้
หาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายดังกล่าว และพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความสําคัญกับการให้ความ
เห็นชอบและการอนุมัติการใช้จ่ายเงินโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน การช่วยเหลือประชาชน หรือจัดทําโครงการที่
สนองตอบต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยส่วนรวมเป็นสําคัญมากกว่าการใช้ จ่าย
งบประมาณไปในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นและไม่
ประหยัด หรือการให้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มบุคคล 

17. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสาร
ประจําทางรับ-ส่งผู้สูงอายุและผู้ดูแลเข้าร่วมงาน
ตามโครงการวันผู้สูงอายุ 

ช้ีแจงสรุปได้ว่า การจัดรถรับ-ส่ง เป็นการ
อํานวยคามสะดวกให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมงานเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้แก่ ผู้สูงอายุที่จะออกมา
ร่วมงาน 
 

อํานาจหน้า ท่ีของ  อบจ . ในการส่ ง เส ริม  และ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จะต้องเป็นการให้ประโยชน์ 
หรืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มิใช่
การส่งเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น ที่ให้ประโยชน์หรืออํานวยความสะดวก
แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะ  

ดังน้ัน จึงไม่สามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของ อบจ. ได้ และการจ้างเหมา
บริการเพ่ือการดังกล่าว ไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ อบจ. 
ตามพระราชบัญญัติอบจ. พ.ศ. 2540 

18. เบิกจ่ายเงินค่าเคร่ืองแต่งกายประเทศ
จีน  ได้แก่  เสื้อจีนชาย - หญิง ชุดแสกหญิง 
เป็นต้น  เข้ าร่วมขบวนแห่ตามโครงการจัด
กิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ 

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินส่งคืนคลังเทศบาลต่อไป และ
ผู้บริหารต้องควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

19. เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมามหรสพ ได้แก่ 
จ้างเหมาคณะหมอลํา “คณะหนูภารวิเศษศิลป์” 
“คณะไมโครดาเหลา” จํานวน 4 ครั้ง 

 

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาคณะหมอลํา ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
ที่เข้าหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ และไม่มี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ 

เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท. 
พ.ศ.2547 ข้อ 67 กําหนดว่า อปท.จะจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพันได้เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือ
สั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

20. เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวงดนตรีแสดง
ในงาน จํานวน 2 วง  

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาวงดนตรีแสดงในงาน
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เข้าหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง 
ๆ และไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ 

เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ อปท. 
พ.ศ.2547 ข้อ 67 กําหนดว่า อปท.จะจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพันได้เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือ
สั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

21. เบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลการประกวดสาว
งามประเภทสอง (ธิดาจําแลง)  

การจัดงานวันมหาสงกรานต์เพ่ือให้ผู้สูงอายุ วัย
ทํางาน เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันแสดงศักยภาพความสามารถ 
และมีส่วนร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
และเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ดํารงอยู่
สืบไป  

การที่ได้จัดให้มีการประกวดสาวงามประเภทสอง 
(ธิดาจําแลง) มิได้เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
ให้ดํารงอยู่สืบไป และไม่ใช่สาระสําคัญของการจัดงาน
โครงการวันมหาสงกรานต์แต่อย่างใด ซ่ึงหากไม่ได้จัดให้มี
การประกวดสาวงามประเภทสอง (ธิดาจําแลง) งาน
ดังกล่าวก็สามารถจัดงานให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการได้ จึงเป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานท่ีไม่มีความจําเป็น เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ทั้งในกรณีที่ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงาน
อ่ืน โดยให้เบิกได้ตามงบปราณที่ต้ังไว้ และเบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจําเป็นและประหยัด โดยคํานึงฐานะการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นสําคัญ 
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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
22. เบิกจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทําป้ายไวนิล เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์โครงการโดยระบุช่ือนายก อปท. 
ในป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฟ้ืนฟูประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น “ประเพณีสงกรานต์” 
ประจําปี 2555  

     ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนตน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดแจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2550 เรื่อง  ขอให้ทบทวนและกําหนดมาตรการ
ป้องปราม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เงิน
งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎร
โดยใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ 
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เบกิค่าใช้จ่ายโครงการอุปสมบท 
ขอบกพรองในการจัดโครงการอุปสมบท 

1. คาผาไตรจีวร คาน้ําปานะ 
2. คาอาหาร 
3. ซ้ือเครื่องอัฐบริขาร ไดแก ผาจีวร ผาสบง ประคดเอว ยามพระและบาตร 
4. ซ้ือวัสดุ อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ใหแกผูอุปสมบท ไดแกคาเส้ือกลามนาค คาเครื่องไทยธรรม 

พิธีปลงผมนาค และฉลองพระ 
อํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขถึง (ฉ. ๔) พ.ศ. 

๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ 
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๓) สนับสนุนสภาตําบล และราชการสวนทองถิ่น
อ่ืนในการพัฒนาทองถิ่น 
(๔) ประสาน และใหความรวมมือในการปฏิบัติ
หนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 
(๕) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแก
สภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 
(๖) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เฉพาะในเขตสภาตําบล 
(๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
(๗ ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(๘) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ
ราชการสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการบริหาร
สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควร 
ใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันดําเนินการ หรือ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําท้ังนี้ ตามท่ีกํา 
หนดในกฎกระทรวง 
(๙) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของ อบจ. 

(๑) จัดใหมีนาเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
(๒) กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๓) บําบัดน้ําเสีย 
(๔) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม 
(๕) วางผังเมือง 
(๖) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซ่ึงอยางนอย
ตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทาง
หลวง 
(๗) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 
(๘) จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ และ
ตลาด 
(๙) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๐) รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอัน ดี
ของประชาชน 
(๑๑) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น 
หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(๑๒) จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬา 
สถานพักผอนหยอนใจสวนสาธารณะ และสวนสัตว 
ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร 
(๑๓) จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการ
สาธารณูปการ 
(๑๔) ปองกันและบําบัดรักษาโรค 
(๑๕) จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล 
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พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขถึง (ฉ. ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ 

กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (๑๖) สงเสริมการทองเท่ียว 
(๑๗) สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
(๑๘) กิจการท่ีไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนา
จังหวัด และ อบจ. 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแกไขเพ่ิมเติม 

   ขอ 16 การตั้งงบประมาณรายจาย ใหกระทํา ตาม ท่ีมี กฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือ
ส่ังการกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
   ขอ 34 อปท.จะจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันไดตามขอความท่ีกําหนดไวในงบประมาณ
รายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ตองมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือ
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจาย และมีเงินรายไดเพียงพอท่ีจะเบิกจายได 
  2. ระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ขอ 67 อปท. จะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หนังสือส่ังการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 
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ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุปสมบท 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       1. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ
วัด และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าผ้าไตรจีวร 
ค่าอาหาร ค่าน ้าปานะ ตามโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
 

     พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมการศึ กษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ 
อปท.ตามที่กฎหมายก้าหนด ส่วนการถวายผ้า
ไตรจีวร ค่าอาหาร ค่าน ้าปานะ แด่พระภิกษุ
สามเณร เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  
    ดังนั น การอุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื อผ้า
ไตรจีวร อาหาร และน ้าปานะ จึงไม่อาจถือได้ว่า
เป็นการจัดท้ากิจกรรมด้านบริการสาธารณะตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนในเขตพื นที่ไม่ได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง 
    เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนั งสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2553 เรื่องการตั งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 
ความว่า “อปท.อาจตั งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนเพ่ืออุดหนุนแก่องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล และองค์กรที่จัดตั งตามกฎหมาย” และ
ข้อ 3.1 ความว่า “มีการเสนอโครงการ/กิจกรรม
ที่จะขอรับเงินอุดหนุนซึ่งอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขต
พื นที่ได้รับประโยชน์ 
     ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน้า
ส่งคืนคลัง และก้าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ 
ผู้มีอ้านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบโครงการก่อน
การตั งงบประมาณในปีถัดไปให้สอดคล้องกับ
อ้านาจหน้าที่ และหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทยเ พ่ือให้การบริการสาธารณะเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื นที่อย่างแท้จริง 

       2. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื อเครื่องอัฐบริขาร ได้แก่  
ผ้าจีวร ผ้าสบง ประคดเอว และบาตร 
           อบต .ชี แจ ง ว่ า  โครงการบรรพชา

        พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งเสริมและ
บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อันเป็น
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สามเณรภาคฤดูร้อน เ พ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง
ค ว า มส้ า คั ญ ขอ งพ ระ พุ ทธ ศา สนา เ ข้ า ถึ ง 
หลักปฏิบัติค้าสอนของพระพุทธเจ้าและห่างไกล
ยาเสพติด แต่ยังขาดเครื่องอัฐบริขารเพ่ือใช้ในพิธี
บวชสามเณร จึงจัดหาเครื่องอัฐบริขารเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งใน
การจัดท้าโครงการ หากขาดสิ่งนี แล้วจะไม่ส้าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์โครงการ  

ประชาชนในท้องถิ่น เป็นอ้านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
ก้าหนด เช่น การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้หรือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจการด้าน
การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นต้น ส่วนการจัด
ค่าจัดซื อเครื่องอัฐบริขารตามโครงการดังกล่าว 
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อถือของแต่ละบุคคล
และเป็นการท้าบุญตามความศรัทธาของตนที่มี
อยู่ จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ
จัดท้ากิจกรรมด้านการบริการสาธารณะตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมิใช่จารีตประเพณีของท้องถิ่น รวมทั งยังไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย จึงไม่อาจเบิก
จ่ายเงินได ้ 
    เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 
ความว่า “อปท.จะจ่ายเงินหรือก่อหนี ผูกพันได้แต่
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนดไว้ 
     ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืน
คลัง และก้าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มี
อ้านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบโครงการก่อน
การตั งงบประมาณในปีถัดไปให้สอดคล้องกับ
อ้านาจหน้าที่และหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทยเ พ่ือให้การบริการสาธารณะเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพื นที่อย่างแท้จริง 

       3. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555           
เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
ใ ห้ แ ก่ ผู้ อุ ป ส ม บ ท  ไ ด้ แ ก่  เ สื อ ก ล้ า ม น า ค  
เครื่องไทยธรรม พิธีปลงผมนาค เครื่องไทยธรรม 
พิธีฉลองพระ บาตรพระ ย่ามพระ  

       การที่จัดซื อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้อุปสมบทตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ้าเป็น และเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคลที่หากผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละคนประสงค์จะ
ร่วมท้าบุญเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับวัดก็สามารถ
ท้าได้ตามหลักความเชื่อทางศาสนาที่ตนศรัทธา 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
  โดยไม่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้ว คงไม่มี
ผู้ ใดจะมีข้อแม้ใดๆ ในความจงรักภักดี  และ
โครงการดังกล่าว ไม่อาจถือเป็นการที่เกี่ยวกับ
การบ้ารุงศาสนาและไม่ เป็นการด้าเนินตาม
อ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  
       ดั งนั น  การเบิกค่า ใช้จ่ ายในโครงการ
ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัด  ไม่ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 67  
          ให้ผู้รับผิดชอบชี แจงว่าค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานข้างต้น มีความจ้าเป็นอย่างไร และอาศัย
ระเบียบใดในการเบิกจ่าย ถ้าปรากฏว่าไม่มี
ระเบียบใดให้เบิกจ่าย ขอให้พิจารณาสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน้าเงินส่งคืนคลัง แล้วส่ง
ส้าเนาใบเสร็จรับเงิน ใบน้าส่งเงิน และหลักฐาน
การน้าเงินฝากธนาคารให้จังหวัด เพ่ือรายงาน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบต่อไป 
         ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญกับ
การให้ความเห็นชอบ และการอนุมัติการใช้
จ่ายเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การ
ช่วยเหลือประชาชน หรือจัดท้าโครงการที่สนอง
ต่อความต้องการที่แท้จริ งของประชาชนใน
ท้องถิ่น อันได้แก่การจัดท้าบริการสาธารณะ
มากกว่าการใช้จ่ายงบประมาณไปในลักษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ้าเป็นและไม่ประหยัด หรือ
การให้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
        ในโอกาสต่อไปขอให้ตั งงบประมาณในการ
ด้าเนินการจัดท้าโครงการตามความจ้าเป็น
เหมาะสม โดยประหยัดและประเด็นส้าคัญคือ 
ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ก้าหนดให้สามารถกระท้าได้เป็นอันดับแรกและ
ควรก้าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ โดย
เคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนควรพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณี 
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เบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน 
ขอบกพรอง เงินอุดหนุน 
  1. เบิกจายเงินอุดหนุนโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

2. หนวยงานหรือผูขอรับเงินอุดหนุนไมไดจัดทําโครงการพรอมรายละเอียดวัตถุประสงคจํานวน
เงินท่ีเปนคาใชจาย ไมมีระยะเวลาส้ินสุด เสนอให อปท. พิจารณาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ 
  3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนขององคกรประชาชน กลุมหรือชุมชน ซ่ึงโครงการดังกลาวไมใช
ลักษณะของการแกไขปญญาความยากจนและสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
องคกรประชาชน สวนใหญเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี 

4. องคกรประชาชนท่ีขอรับเงินอุดหนุนไมมีหลักฐานการจดทะเบียน หรือการไดรับการจัดตั้งตาม
กฎหมาย แตเปนกลุมชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนเอง เชน กลุมอนุรักษดนตรีไทยชมรมมวยไทย 

5. เบิกจายเงินอุดหนุนซํ้าซอนกับกิจการท่ี อปท.ดําเนินการอยูแลว 
6. อุดหนุนเงินใหวัดเพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจางจาง ซ่ึงเทศบาลควรดําเนินการเอง 
7. เบิกจายเงินอุดหนุน ใหกับกลุมชุมชน โดยนําเงินท่ีไดรับการอุดหนุนไปตั้งเปนกองทุนกูยืมหรือ

สมทบกองทุนตาง ๆ เชน อุดหนุนกลุมสหกรณรานคา อุดหนุนกลุมเกษตรกร เพ่ือตั้งเปนเงินทุนสําหรับ
กูยืมในการจัดซ้ือปุย อุดหนุนกลุมสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหภายในตําบล 

8. ไมตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานวาผูขอรับเงินอุดหนุนไดนําเงินท่ีไดรับไปดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
  9. ไมมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหทราบเง่ือนไขเกี่ยวกับวิธีการใชจายเงินให
เปนไปตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการของหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนนั้นตองถือ
ปฏิบัต ิพรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีโครงการแลวเสร็จ และหาก
มีเงินเหลือจายใหสงคืน 

10. อปท.สามารถดําเนินการเองได ไมจําเปนตองอุดหนุนงบประมาณ 
11. ไมสามารถอุดหนุนโครงการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน 
 

การเบิกเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน 
 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. 
   1. อปท. (อบจ. เทศบาล และ อบต.) อาจตั้ง งบประมาณ สนับสนุน อปท.อ่ืน สวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ในภารกิจดานการศึกษา ดานการสาธารณสุขได หรือภารกิจท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของ อปท. โดยใหถือปฏิบัติตามประกาศ กถ. เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนของ อบจ. 
เทศบาล และอบต. ในการใหบริการสาธารณะ ลว.23 พ.ย.2552 
   สําหรับ อบจ. ใหถือปฏิบัติตามประกาศ กถ. เรื่อง กําหนดอํานาจ และหนาท่ี ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ. ลว.13 ส.ค.2546 และ (ฉบับท่ี 2) ลว. 23 พ.ย.2552 อีกทางหนึ่ง
ดวย 
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   2. อปท. อาจตั้ง งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนแกองคกรประชาชน องคกร
การกุศล และองคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย นอกเหนือจากประกาศ คกก. กระจายอํานาจใหแก อปท. ตาม
ขอ 1 ได ดังนี้ 
   2.1 องคกรประชาชน หมายถึง กลุมหรือชุมชน กรณีกลุมจะตองมีการจดทะเบียนถูกตอง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบ สําหรับกรณีชุมชนตองเปนการจัดตั้ง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการ มท. และมีสถานะเปนกลุมหรือชุมชน มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
   2.2 องคกรการกุศล หมายถึง องคกรท่ีมีวัตถุประสงคจะดําเนินงานการกุศลและจัดตัง้
ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ เชน วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธิ เปนตน 
   2.3 องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย หมายถึง องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย โดยไมไดมี
วัตถุประสงคหลักในการแสวงหากําไร หรือระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนโดยหนวยงานการเบิกเงิน
อุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน 
   3. การตั้ง งปม.หมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ตามขอ 2 ใหรวมอยูในอัตรารอยละท่ี
กําหนดตามขอ ๕ และขอ ๗ ของประกาศ กถ. เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนของ อบจ. เทศบาล และ 
อบต. ในการใหบริการสาธารณะ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ดวย และจะทําไดตอเม่ือ 
   3.1 มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของ อปท. 
และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดรับประโยชน 
   3.2 อปท. ท่ีใหเงินอุดหนุนตองคํานึงถึงสถานะทางการคลังท่ีจะตองใช งบประมาณไป
ดําเนินงานในภารกิจหลัก เพ่ือการบริการสาธารณะ ซ่ึงมีภาระดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการพัฒนา
ทองถิ่น การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ตลอดจนการแกไขปญหาของประเทศชาติโดยรวมตามแนวนโยบายของรัฐเปนเบ้ืองตน กอนท่ีจะพิจารณา
จัดสรร งบประมาณเปนเงินอุดหนุน 
   3.3 โครงการ/ กิจกรรมท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามขอ ๒.๑ จะตองสามารถเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับกลุมหรือชุมชน โดยมีลักษณะของการแกไขปญหาความยากจนและสงเสริมใหประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึนและนําไปสูการพัฒนาขององคกรประชาชนในโอกาสตอไปดวยตนเอง โดยมิใหสนับสนุนใน
โครงการทีมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน เชน การอุดหนุนเพ่ือไปเปนทุนกูยืม หรือสมทบกองทุนตางๆ 
หรือการซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงกาย หรือใหเปนเงินรางวัล เปนตน 
   4. อปท.เปนเพียงผูอุดหนุน งบประมาณมิไดดําเนินการเอง จึงไมถือวาเปนการทํากิจการ
นอกเขต 
   5. อปท.เบิกจายจากเงินรายไดตาม งบประมาณรายจายท่ีไดตั้งไวในหมวดเงินอุดหนุน
เทานั้น โดยมิใหจายจากเงินสะสม หรือเงินกู 
   6. กอนจะเบิกเงินอุดหนุน อปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับผูแทนของหนวยงานดังกลาวไม
นอยกวา 3 คน วาจะดําเนินการใหเปนไปตามโครงการท่ีขอรับเงินอุดหนุนตามแบบท่ี สถ.กําหนด 
   7. หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจะตองออกใบเสร็จรับเงินให อปท.เก็บไวเปนหลักฐาน 
หากไมมีใบเสร็จรับเงินใชในลักษณะงานปกติ ใหออกใบสําคัญรับเงินแทน 
   8. อปท.มีหนังสือแจงหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบเปนเง่ือนไขวา การใชจายให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการของหนวยงานท่ีขอรับเงินนั้นถือปฏิบัติ และ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ใหรายงานผลการดําเนนิงานให อปท.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตโครงการแลวเสร็จ หากมีเงินเหลือจาย ซ่ึงเขาลักษณะลาภมิควรไดตามกฎหมายให
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สงคืน อปท. หากหนวยงานไมรายงานผลการดําเนินการ อปท.จะไมพิจารณาตั้ง งบประมาณอุดหนุนใน
ครั้งตอไป 
   9. อปท.ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ถาไมดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ อปท.สามารถเรียกเงินเทาจํานวนท่ีอุดหนุนไปท้ังหมดคืนได 
   10. อปท. ตั้ง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือโอน งบประมาณก็ใหดําเนินการใหเปน ไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
   11. หากมีปญหา ขอขัดของ ให ผวจ.ในฐานะเปนผูกํากับดูแล อปท. ตามกฎหมายมี
อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2864 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2553เรื่อง การเบิก
จายเงินอุดหนุนใหกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศ.พ.ค.) กรณีของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) ท่ีมีการจัดตั้งภายใตระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัววาดวยการจายเงินอุดหนุน 
กิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน พ.ศ.2548 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โดยสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงเปนองคกรท่ีจัดตั้งตามระเบียบ อทปท.สามารถตั้ง
งบประมาณอุดหนุนไดตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. โดยเปนตามหลักเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ อปท. และดําเนินการเบิกจายเงินใหกับศูนยครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตอไป 
การเบิกเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2916 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2553 เรื่อง แนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมกรณีหนวยงานอ่ืนของรัฐมิไดมีความประสงคของ
รับการสนับสนุน แตเปนความประสงคของ อปท. 
   1. กรณีท่ี อปท.มีความประสงคจะพัฒนาทองถิ่น โดยขอรับการสนับสนุนใหหนวยงานอ่ืน
เปนผูดําเนินการให เชน การติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หรือขยายเขตไฟฟา ประปา ให อปท.ประสาน
หนวยงานนั้น ๆ เพ่ือขอประมาณการรายละเอียดคาใชจายและแผนการดําเนินงานใหแก อปท. 
   2. อปท.บรรจุโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนไวในแผนพัฒนาของ อปท. และ ตั้ง
งบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน 
   3. เม่ือหนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนไดรับเงินอุดหนุนแลว ใหออกใบเสร็จรับเงิน 
ใหแก อปท.ไวเปนหลักฐาน 
   4. แจงหนวยท่ีไดรับเงินอุดหนุนทราบวา เม่ือดําเนินการเสร็จแลว รายงานผลให อปท. 
ทราบและคืนเงินเหลือจาย (ถามี) ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย ในลักษณะลาภมิควรได และ
เก็บรักษาหลักฐานเพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบตอไปการเบิกเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน 
  4) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว 59 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกบัเงินท่ีสวนราชการไดรบัอุดหนุนจาก อปท. 
   1. ใหถือเปนเงินอุดหนุนโดยมีวัตถุประสงค โดย อปท.จัดทําแผนงาน/โครงการแตไม
สามารถได เงินเหลือใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน หากจําเปนตองเก็บไวใหทําความตกลง
กระทรวงการคลัง 

2. ตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีไดรับเงิน 
3. นําเงินท่ีไดรับอุดหนุนจาก อปท.ท้ัง หมดฝากคลัง 
4. สามารถเก็บรักษาเงินสดไวใชจายทุกโครงการรวมกันไดไมเกิน 50,000 บาท 
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   5. ไดรับเงินอุดหนุนแลวตองนําเงินนั้นไปจายภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับแตวันท่ี
รับเงิน สําหรับแผนงาน/โครงการท่ีมีระยะเวลาดําเนินการในชวงส้ัน 
   6. การใชจายหรือกอหนี้ผูกพันไดเฉพาะโครงการนั้น โดยใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับเงิน
งบประมาณ 
   7. การจัดซ้ือ-จัดจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของราชการ 

8. การรับ-จายเงิน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลังฯ 
9. การบัญชีใหปฏบัิติ ตามวิธีการบันทึก ราชการบัญชีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

   10. กรณีหนวยงานยอยเปนผูดํา เนินการ ใหจัดทํารายงานการรับ-จายเงิน สงหนวยงาน
ผูเบิก พรอมหลักฐาน 
   11. โครงการเสร็จส้ิน แลว นําเงิน ท่ีเหลือ จายสง คลัง เปน รายไดแผน ดิน เวนแต 
อปท.กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
   12. ใหมีการตรวจสอบภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
   13. ใหสวนราชการวางวิธีปฏิบัติอ่ืนใดไดเทาท่ีไมขัด หรือแยง กับ หลักเกณฑนี้ 
   14. หากไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ได ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
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ข้อบกพร่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1 .  อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บลจั ดท า

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนต าบล เรื่ อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 
หมวดเงินอุดหนุน โดยไม่ได้ตรวจสอบโครงการ             
ที่หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ขอรับเงินอุดหนุน
ว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นยื่นโครงการเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนต าบล                 
เป็นเงินเท่าใด  

แต่น ายอดจ านวนเงินประมาณการค่าใช้จ่าย
ของโครงการ ตั้ งข้อบัญญัติฯ  งบประมาณ
รายจ่ายทั้งจ านวนและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ่ายเงินให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เกินกว่า
จ านวนเงินที่หน่วยงานดังกล่าวขอรับการอุดหนุน
จากองค์การบริหารส่วนต าบล 

ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
เพ่ือหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินคืนคลังองค์การ
บริหารส่ วนต าบล และสั่ งก าชับ เจ้ าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบตรวจสอบการขอรับเงิน
อุดหนุนว่าเป็นไปตามโครงการที่ขอมาหรือไม่ 
    ในโอกาสต่อไป หาก องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ควร
ตรวจสอบ โ คร งก ารที่ ห น่ ว ย ง านราชกา ร 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และองค์กรต่างๆ ขอรับเงิน
อุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย และประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย 

2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเทศบาล ตาม
โครงการอบรมสั มมนา เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพ                  
การบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวมิใช่การ
ด าเนินกิจการที่ต้องกระท าในการจัดท าบริการ
สาธารณะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แต่เป็นอ านาจหน้าที่ในเรื่อง
การบริหารงานบุคคล ที่เทศบาลอาจจัดฝึกอบรม
หรือส่งบุคลากรของตนเข้ารับการฝึกอบรม               
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรในเทศบาล
ของตนเท่ านั้น  แต่กฎหมายมิ ได้ ให้อ านาจ
เทศบาลในการจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
คว าม รู้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ งค์ ก รป ก คร อ ง                    
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ขอให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้เสร็จสิ้น
ไป และขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการ             
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไปจะได้               
ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีก 
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3 .  เ ท ศ บ า ล  จ่ า ย เ งิ น อุ ด ห นุ น ใ ห้ กั บ

คณะกรรมการชุมชนเพ่ือจัดท าโครงการจัดงาน
วัน เฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

 

ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมที่เทศบาลฯ ด าเนินการ
อยู่ เนื่องจากเทศบาลฯ ได้มีการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นประจ าทุกปี โดยประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือถวายความจงรักภักดีกับทางเทศบาลได้ 
ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชนใด
ชุ ม ช น ห นึ่ ง ไ ป จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ                      
และวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่เทศบาลฯ ด าเนิน
การอยู่แล้ว จึงเป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่
เหมาะสมและเกินความจ าเป็น 

ในปีงบประมาณถัดไปก่อนเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนขอให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการที่ผู้ขอรับ
เงิน อุดหนุนเสนอมาว่าซ้ าซ้อนกับกิจกรรม                     
ที่เทศบาลด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่ เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  การเบิกจ่ ายเงิน อุดหนุน โครงการ                  
เงินสงเคราะห์ค่าจัดท าศพตามประเพณี ให้กับ
กลุ่มฌาปนกิจกุโบร์สถานบ้าน  

 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 
ไม่ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่ วนต าบล                    
มีอ านาจหน้าที่ให้การสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
และการด าเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการจัดให้มี
และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน ตามมาตรา 
16 (20) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อันเป็นอ านาจหน้าที่              
ใ น ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ                       
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน            
แต่อย่างใด  

เมื่อไม่มีกฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่                  
ให้กระท าได้ การจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี โดยผ่าน
การท าประชาคมในระดับหมู่บ้าน/ต าบล และ
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จึงไม่อาจกระท าได้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 71 ดังนั้น ในการจ่ายเงิน
อุดหนุนข้ า งต้ น  จึ ง ไม่ อยู่ ใ นอ านาจหน้ าที่ 
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ประชาชนโดยทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์ ตลอดจน
ไม่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนใน
ลักษณะส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งกลุ่มที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่มีการจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยราชการที่รับผิดชอบ  

เป็ นการปฏิบัติ ไม่ ถู กต้ อ งตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/               
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเบิกจ่ายตามฎีกาข้างต้นเป็นการเบิกจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพัน โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดไว้ตามนัยข้อ 67 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ                     
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  

ให้เรียกเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ 
คืนคลังองค์การบริหารส่วนต าบล และแจ้ง                   
ให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทราบด้วย 

5. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเพ่ือใช้เป็น
ค่ า ใช้ จ่ ายตามโครงการจดทะเบี ยนสมรส                  
วันวาเลนไทน์ 

 

การจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 
ไม่ถือเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 67 (5) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (11) มาตรา 17 (14) (18) จึงไม่สามารถ
อุ ด ห นุ น ไ ด้ ต า ม ป ร ะก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร                     
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกคร อง                   
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  เ ท ศ บ า ล                      
และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552                 
ตามข้อ 2 (1) ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการ                
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การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วก็ตาม 

 ให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบน าส่งคืน
คลังองค์การบริหารส่วนต าบลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

6. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ส านักงานพัฒนา
ชุมขนจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมวันสตรีสากล 

 

โครงการดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว  74 ลงวันที่  8 
มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในการ
ให้บริการสาธารณะ ข้อ 1 วรรคสอง ก าหนดว่า 
เทศบาลอาจสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
ภารกิจอ่ืนนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือ
ด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
จะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เป็นรายกรณีไป และตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 4 วรรคสอง ก าหนดว่า ในกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ     
ตามโครงการโดยด่วน จะไม่ด าเนินการตาม               
วรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานสนับสนุนดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ทราบด้วย 

ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แล้ว
ส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการน าเงิน
ฝากธนาคารให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรวจสอบ ส่งคืนคลังองค์การบริหาร 

 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
7. เทศบาลฯ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ

ชมรมกีฬาเรือพายจังหวัด 
ซึ่งในเบื้องต้นไม่พบหลักฐานว่าเป็นองค์กร

ประชาชนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่
เป็นเพียงกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเองและเป็นเพียงสมาชิก
ของสมาคมกีฬาเท่านั้น  

เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ชมรมกีฬาเรือพาย ได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
ดังกล่าวจากเทศบาลว่า จะด าเนินโครงการที่
ได้ รับ เงิน อุดหนุนให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เ งื่ อ น ไ ข  วิ ธี ก า ร  ต า ม ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทยทุกประการ จากการพิจารณา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพบว่า บางรายการเบิกจ่าย 
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่ชัดเจน เช่น  

ค่าจ้างเหมาจัดท าสนามแข่งขันโดยการ
ก าจัดวัชพืชและจัดท าลู่แข่งขัน เป็นค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก และไม่มีรายละเอียดเนื้อหางานว่า
เหมาะสมกับจ านวนเงินที่จ่ายไปหรือไม่  

ค่าจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและ                        
ผู้ ฝึ กสอน เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายที่ ไม่ เกี่ ยวข้อ งกับ                    
การแข่งขันกีฬา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  ม ท  0 8 0 8 . 4 / ว  2 5 8 9  ล ง วั น ที่                               
3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง                      
ส่วนท้องถิ่น 

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
74 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้
จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
ข้อ 2.1  

ขอให้ตรวจสอบว่าชมรมกีฬาเรือพายจังหวัด 
เป็นองค์กรประชาชนถูกต้องตามความหมายของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ข้อ 2.1 
หรือไม่ หากไม่ใช่ เทศบาลต้องรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยน าเงินอุดหนุนส่งคืนคลัง
เทศบาลให้ถูกตอ้งต่อไป 

หากตรวจสอบแล้วพบว่า ชมรมกีฬาเรือพาย
จั งหวัด  เป็นองค์กรประชาชนถูกต้องตาม
ความหมายของหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่ ว นมาก  ที่  มท  0 808 . 2 / ว  7 4  ล ง วั นที่                        
8 มกราคม 2553 ข้อ 2.1  

ขอให้น าเงินอุดหนุนค่าจัดงานเลี้ยงต้อนรับ
คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย                  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาตามหนังสือ                  
สั่งการข้างต้น ส่งคืนคลังเทศบาล 

ในการจ่ายเงินอุดหนุนครั้ งต่อไป ขอให้
ตรวจสอบงบประมาณของ โครงการที่ จ ะ
ด าเนินการให้มีรายละเอียดประกอบที่ชัดเจนว่า 
มี ค ว ามถู กต้ อ ง เหม าะสม  ไม่ ซ้ า ซ้ อนและ
ด าเนินการในเชิงธุรกิจหรือไม่ และปฏิบัติตาม
หนั ง สื อกระทรวงมหาด ไทย  ด่ วนมาก  ที่                       
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 2697                    
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุน                 
การกีฬา 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
8.  เบิกจ่ ายเงินงบประมาณหมวดเงิน

อุดหนุน เ พ่ืออุดหนุนสถาบันการพลศึกษา                 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดเลี้ยง
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ส ถ า บั น ก า ร พ ล ศึ ก ษ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย                     
เป็นค่าตอบแทนดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง เช่าเวที 
ค่าอาหาร ค่าเสื้อเจ้าหน้าที่บริการ 

การอุดหนุนสนับสนุนเพ่ือจัดต้อนรับและ 
จัดเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และค่าเสื้อเจ้าหน้าที่
บ ริ กา ร ในการจั ดการแข่ งขั นกีฬาสถาบั น                      
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย มิได้เป็นกิจกรรม          
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งเสริม การเบิก
จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  อุ ด ห นุ น ส ถ า บั น                         
การพลศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ
และจัดเลี้ ยงนักกีฬาเจ้ าหน้าที่  และค่าเสื้ อ
เจ้าหน้าที่บริการ จึงไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามนัยมาตรา 17 
(18)  แห่ งแห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผน                  
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกทั้งประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง  

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ปฏิบัติ               
ไม่ถูกต้องตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่ ว นมาก  ที่  มท  0 808 . 2 / ว  74  ล ง วั นที่                     
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ งงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ                    
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงไม่อาจ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดเลี้ยง
ต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และค่าเสื้อเจ้าหน้าที่
บริการได ้

9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายก
อง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด  อนุ มั ติ แ ล ะ                       
เบิกจ่ ายเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุน 
สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัด เป็นการจ่ายเงิน
สนับสนุนสโมสรฟุตบอล  

ซึ่ งมีนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด                      
เป็นผู้จัดการทีม ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ
แข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก  

 

การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันฟุตบอล
ลีกอาชีพ เป็นการกีฬาเพ่ือการอาชีพจึงมิใช่กีฬาที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องส่งเสริม  

ดังนั้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน
สโมสรฟุตบอลดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามนัยมาตรา 
17 (18)  แห่ งพระราชบัญญัติก าหนดแผน                 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นการปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย                     
ด่ ว นมาก  ที่  มท  0 808 . 2 / ว  74  ล ง วั นที่                       
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ งงบประมาณ
รายจ่ ายและการใช้จ่ ายงบประมาณหมวด                    
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/   
ว 2697 ลงวันที่  15 มิถุนายน 2555 เรื่อง                   
การเบิกเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนเพ่ือสนับสนุนกีฬา ที่แจ้งว่า โครงการ
หรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องอยู่ใน
อ านาจหน้าที่และประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์ กรณีการจัดให้มีและบ ารุงสถานที่
ส าหรับการกีฬา หรือการส่งเสริมการกีฬาอันเป็น
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถที่จะตั้ งงบประมาณสนับสนุนได้นั้น 
จะต้องเป็นการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการ
จัดท าบริ การสาธารณะเ พ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนรวม                  
ซึ่งมิใช่การด าเนินการในเชิงธุรกิจ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ไม่ได ้

อนึ่ ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                   
ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้จัดการทีมสโมสร
ฟุตบอล อนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งตามระบบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น มีกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และกรอบแนวทางในการน าเงินงบประมาณ                   
ไปใช้จ่ายอย่างชัดเจน ไปสนับสนุนให้สโมสร                          
ฟุตบอลอาชีพ ซึ่งตนเองเป็นผู้จัดการทีมดังกล่าว
เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ให้ น า เ งิ นส่ ง คื นคลั ง  องค์ ก ารบริ หา ร                    
ส่วนจังหวัด และควบคุมดูแลให้การเบิกจ่าย
เป็น ไปตามระเบียบดั งกล่ าวโดยเคร่ งครั ด                      
ในโอกาสต่อไป 

10. จ่ายเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอ โครงการ
แข่ งขันกีฬามวลชน เฉลิมพระเกี ย รติที่ จั ด                     
โดยจังหวัด ก าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ  และ
อ าเภอในพ้ืนที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  

วัตถุประสงค์เ พ่ือแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่ถือ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 เนื่องจาก องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เป็ น เ พี ย งผู้ อุ ดหนุ น
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เป็นประ เพณีที่ จั ดติดต่อกันมาทุกปี  ซึ่ ง ได้                    
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้  เทศบาล ก .                      
มีหน้าที่จัดหาคน เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันหรือ    
เป็นกองเชียร์  และเทศบาล ก. ได้ เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว 
เช่น ค่าเช่าชุดไทยพร้อมแต่งหน้าส าหรับผู้ถือป้าย  

งบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน โดย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ด าเนินการเอง 
แต่ ก ารที่ เ ทศบาล ได้ เบิ กค่ า ใ ช้ จ่ ายต่ า ง  ๆ                     
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแสดงว่าหน่วยงานอ่ืน
ไม่ได้ด าเนินการแทน และเทศบาลสามารถจัดท า
โครงการเองได้หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยเบิกค่าใช้จ่ายของตนเอง การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนดังกล่าวจึงไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์                  
ที่หนังสือสั่งการก าหนดไว้ 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ดังกล่าว จนเป็นเหตุท าให้ราชการต้องจ่ายเงิน 
หากพบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ
สั่ งการ ให้น าเงินจ านวนดังกล่าวส่งคืนคลั ง
เทศบาล กรณีไม่เห็นด้วยให้ท าหนังสือหารือ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือหาข้อยุติต่อไป 

ในโอกาสต่อไป การพิจารณาตั้งงบประมาณ
รายจ่ ายและการใช้จ่ ายงบประมาณหมวด                  
เงินอุดหนุน โดยให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้
เกิดกรณีเช่นนี้ อีก หากพบว่ายังมีการปฏิบัติ                     
ที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ  อาจมี ความผิ ดตามระ เบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัย                    
ทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ.2544 

11. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาจังหวัด เพ่ือจัดท า
โครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง โดยสมาคมฯ จัดท า
เป็นเสื้อยืดคอกลม ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งเดิน - วิ่ง 
และเสื้อยืดคอกลมมีปกให้กับคณะกรรมการ
ตัดสิน  

พบว่า  เสื้ อยื ดที่ จั ดซื้ อข้ า งต้น  มีสกรีน
ข้อความด้านหลังเสื้อเป็นชื่อพร้อมต าแหน่ง             
นายกสมาคมกีฬาจังหวัด 
 

ซึ่งถือว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์ส่วนตัวในการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ที่เกิดขึ้นต้องด าเนินการจ่ายเองไม่สามารถน าเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อุดหนุน
ให้มาเบิกจ่ายได้  ท าให้กิจกรรมที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไม่ได้อยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ 

 เป็นการไม่ปฏิบั ติ ตามหนั งสื อสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
รายจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.1 
ก าหนดว่า มีการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน                     
ในเขตพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 

ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการ
เรียกเงินคืนจากสมาคมกีฬาจังหวัด เข้าเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไปและ
ในโอกาสต่อไป ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                
และผู้มีอ านาจอนุมัติถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

12 .  อุ ดหนุ น ให้ กั บ โ ร ง เ รี ยน ในสั ง กั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการแข่งขันกีฬาของเยาวชน ประชาชน  

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าถ้วยรางวัลเหรียญ
ร า ง วั ล  วุ ฒิ บั ต ร  เ งิ น ร า ง วั ล  ชุ ด นั ก กี ฬ า                      
ค่ า ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า ร แข่ ง ขั น  ค่ า อ าห า ร                         
ค่ า เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  วั ส ดุ อุ ป ก รณ์  ค่ า ตอบ แท น
คณะกรรมการตัดสิน และค่าจัดเตรียมสนาม         
เป็นเงินรางวัลส าหรับการแข่งขันกีฬา  

 

     ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า แม้โครงการดังกล่าวจะเป็น
การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2542 มาตรา 16(14) ด้านการ
ส่งเสริมกีฬาแต่การจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนที่เป็น
เ งิ น รา งวั ล ในการแข่ งขั นกี ฬาจ านวน เ งิ น 
205,000.00 บาท นั้น เทศบาลฯไม่สามารถ
อุดหนุนได้ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย                 
ด่ ว นมาก  ที่  มท  0 808 . 2 / ว  74  ล ง วั นที่                      
8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้ งงบประมาณ
ร า ย จ่ า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ                        
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้ แ ก่ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการให้บริ การสาธารณะ ลงวันที่                   
23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 6 (1) ก าหนดให้
เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพ่ือให้
ใช้จ่ ายในด้านบุคลากร วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ                   
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน
เท่านั้นการจ่ายเงินเ พ่ือเป็นเงินรางวัลมิ ได้                   
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง     
เพ่ือหาผู้รับผิดชอบใช้เงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ 
ต่อไปและให้สั่ งการ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ                  
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ถื อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้างต้นโดยเคร่งครัด หาก
ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติให้สอบถามจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะหากเกิด
ความบกพร่องเป็นเหตุ ให้ เทศบาลฯ ได้รับ                    
ความเสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจต้องรับ
ผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย                  
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ได ้

13. อุดหนุนให้กับชมรมเทเบิลเทนนิส มีการ
น าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปจ่ายเป็นเงินรางวัล
ส าหรับการแข่งขันกีฬา 

 

     ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณา
แล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการ
ส่ ง เสริมกีฬาตามพระราชบัญญัติ เทศบาล                     
พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้
อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2542                
มาตรา 16 (14) ด้านการส่งเสริมกีฬา แต่ชมรม
กีฬาฯดังกล่าวเป็นลักษณะกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
เอง ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียน กรอปกับไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องรองรับแต่อย่างใด  

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/                  
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่องการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 2 และส าหรับในส่วนของเงินอุดหนุนที่จ่าย
เป็นเงินรางวัลส าหรับการแข่งขันกีฬาจ านวนเงิน 
92,000บาท นั้น ก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2552 ข้อ 6 (1) ก าหนดให้ เทศบาลขนาดใหญ่
อาจสนับสนุนเป็นเงิน เ พ่ือให้ ใช้จ่ ายในด้าน
บุคลากร วัสดุ  ครุภัณฑ์  และการปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารหรือสิ่ งก่อสร้ าง อ่ืนเท่านั้น                     
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จึงเป็นเหตุให้เทศบาล ได้รับความเสียหาย 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือ
หาผู้รับผิดชดใช้เงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ ต่อไป
และให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ              
ให้เป็นไปตามหนังสือสังการโดยเคร่งครัด หาก 
ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติให้ท าหนังสือหารือถึง
กระทรวงมหาดไทย เพราะหากเกิดข้อบกพร่อง
เป็ น เหตุ ให้ เทศบาลฯได้ รั บความเสี ยหาย 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้องและตามระเบียบคณะกรรมการ               
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ     
และการคลัง พ.ศ. 2544 ได้ 

14. องค์การบริหารส่วนต าบลอุดหนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู่ บ้ า น                        
เพ่ือด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา 

พบว่า มีรายการค่าใช้จ่ายเป็นค่าบ ารุงทีม
ฟุตบอลรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง รุ่นเล็ก ฟุตบอลนักเรียน 
และวอลเล่ย์บอล และเงินรางวัลกีฬาฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล เปตอง และเซปักตะกร้อ  

 

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินการ  
เองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณ               
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านไปด าเนินการเอง 
เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นระหว่าง
หน่วยงานราชการและประชาชนในเขตต าบล                  
ซึ่งตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่  8 
มกราคม 2553 ข้อ 3.3 ก าหนดไว้ว่า โครงการ/
กิจกรรมที่องค์กรประชาชนขอรับเงินอุดหนุน
จะต้องสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มหรือชุมชน โดยมีลักษณะของการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้ประชาชน                 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน และน าไปสู่การพัฒนาขององค์กร
ประชาชนในโอกาสต่อไปด้วยตนเอง โดยมิให้
สนับสนุนในโครงการที่มีลักษณะเป็นเงินทุน
หมุนเวียน เช่น การอุดหนุนเพ่ือน าไปเป็นทุนกู้ยืม 
หรือสมทบกองทุนต่างๆ หรือการซื้อเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย หรือให้เป็นรางวัล เป็นต้น ดังนั้น
การที่ อ งค์ การบริ หารส่ วน ต าบล อุดหนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
จึ ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยดั งกล่ าว  ประกอบกับ                   
การเบิกจ่ายเงินเป็นค่าบ ารุงทีมฟุตบอล และ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
วอลเล่ย์บอล ยังไม่มีระเบียบให้ เบิกจ่ายได้                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ                 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

องค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวอ้างว่าการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ 
ดั ง ก ล่ า ว  ไ ด้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2547 นั้น จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้ 
เนื่องจากหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 กรณี 
คือ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งนักกีฬา
หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน และกรณี                       
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน การที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่บ้านไป
ด าเนินการ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะถือปฏิบัติได้ 

ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าเงิน
ที่เบิกจ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ถูกต้องครบถ้วน และ                
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และในครั้งต่อไปขอให้สั่งก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง               
โดยเคร่งครัด รวมทั้ งต้องไม่ตั้ งงบประมาณ
อุดหนุนโครงการในลักษณะดังกล่าวอีก 

15. มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เทศบาล
ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ 

 

เป็นการใช้จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ดังนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ                    
4 - 6 ได้ก าหนดว่า ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่ งการของกระทรวงมหาดไทย                    
ที่ก าหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาไว้แล้ว ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า                   
จะมีการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลถือปฏิบัติในการตั้งงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินการต่างๆ ตาม
หนั ง สื อ  ที่  ม ท  0 3 18 / ว  3 9 2 5  ล ง วั น ที่                        
15  ธันวาคม2540 โดยตามข้อ 1 ก าหนดว่า 
“ค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้จ่ายในเรื่อง
นั้นๆไว้แล้ว   ให้ตั้งงบประมาณ หรือเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ก า ห น ด ”                       
และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดในเรื่ อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ทั้ ง ใ น ส่ ว น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ                     
และหน่วยงานที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันไว้
แล้ ว  ต ามหนั ง สื อกระทรว งมหาด ไทย  ที ่                
มท 0808.4/ว2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องถือปฏิบัติ                 
ตามหนั ง สื อกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า ว                    
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุนได ้

เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ในเขตอ าเภอ ได้มีมติให้มีการด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาประชาชนในเขตอ าเภอ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รับเป็น
เจ้าภาพหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทุกปี  ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะต้อง
ทราบว่าในปีใดหน่วยงานของตนจะต้องเป็น
เจ้าภาพในการด าเนินการ จึงต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในปีนั้นๆ ไว้เท่าที่จ าเป็น มิใช่ตั้งจ่ายจาก
หมวดเงินอุดหนุนหมุนเวียนกันไปทุกปี 

ให้หาผู้ รับผิดชอบชดใช้ เ งินส่ งคืนคลั ง
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็ว  สั่งการให้
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
และพิจารณาโทษกับผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี
และให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ     
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้อง                     
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือมิให้เกิดข้อบกพร่องเช่นนี้อีก 

16. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาล
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างส่วน
ท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสัมพันธ์ไมตรี
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น  

จึงถือเป็นการใช้จ่ายเงินเ พ่ือประโยชน์
โ ดยตร งแก่ บุ คล ากรขององค์ ก รปกครอง                    
ส่ วนท้องถิ่ น เอง  ที่ มิ ใช่ การจัดท า กิ จกรรม                    
เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับ
บริการสาธารณะ หรือเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และช่วยเหลือในการจัดท าบริการสาธารณะ                
แก่ประชาชนในท้องถิ่น หรือเป็นการจัดกิจกรรม
ที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน                    
จึงไม่เข้าข่ายการตั้งงบประมาณและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่ วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552                  
แ จ้ ง ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะท ร ว ง ม ห า ด ไท ย  ที่                       
มท 0808.2/ว74 ลงวันที่  8 มกราคม 2553        
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตาม
ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด่ ว น ม า ก                      
ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
การตั้ งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาล 
17. เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม

อาสาสมัครสาธารณสุขต าบล เพ่ือด าเนินการ
โครงการสัมมนาองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข 
ซึ่งผู้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกลุ่มเดียวกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ ได้รับเงิน อุดหนุน
หมู่บ้านละ 10,000 บาทแล้ว  

ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้เพ่ือกิจกรรมให้ความรู้ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลถือว่า
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ก าหนดให้มีหน้าที่ฝึกอบรมให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการ
สาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ล าดับรองลงมาคือ 
อาสาสมัครสาธารณสุข จึงเป็นการเบิกจ่าย                  
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ค่าอาหาร และอาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ในจ านวนนี้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าวิทยากร               
ในการอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ
เทศบาล  

 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 16 

ขอให้เรียกเงินค่าวิทยากรส่งคืนคลังเทศบาล 
และในโอกาสต่อไปการพิจารณาให้เงินอุดหนุนที่
ขอรับเงินอุดหนุนและกิจกรรมที่ด าเนินการ 
ขอให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่ ว นมาก  ที่  มท  0 808 . 2 / ว  74  ล ง วั นที่                       
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ ายเงินงบประมาณเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18. เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โครงการพัฒนา
เครือข่ายการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์จังหวัด  

กลุ่ ม เป้ าหมายประกอบไปด้วย ผู้ ขั บขี่
มอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงานสถานประกอบการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ลูกจ้างผู้ประกันตน 
ผู้ต้องขังเรือนจ า นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเยาวชน
ในสถานพินิจและอัยการจังหวัด และประชาชน 
กลุ่มวัยรุ่น เยาวชนทั่วไป กิจกรรมหลักส่วนใหญ่
ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย               
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมให้คณะกรรมการ
และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

โครงการพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2554 ได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ภายในจังหวัด ตามค าสั่ งจั งหวัดเรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ จั งหวัด  โดยมอบหมายให้ส านั กงาน
สา ธ า รณสุ ข จั ง ห วั ด  ใ น ฐ านะ เล ข านุ ก า ร
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
จังหวัด มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงาน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในภาพรวม
ของจังหวัด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตาม
เป้าหมายของโครงการ โดยได้ก าหนดกิจกรรม
ของโครงการดังกล่าวไว้จ านวน 19 กิจกรรม                  
ซึ่งกิจกรรมข้างต้นได้มอบหมายให้หน่วยงาน                

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า เงินที่
เทศบาลฯ อุดหนุนให้กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด จ านวน 19 กิจกรรม แต่ส านักงานฯได้
ด าเนินการเอง จ านวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1.กิจกรรมส่งเสริมสร้างศักยภาพ 
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  

2. กิจกรรมเผยแพร่วิชาการงานรณรงค์วัน
รวมใจต้านภัยเอดส์ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากน้ า
ท่วม แต่ได้น าไปรวมกับกิจกรรมซึ่งหน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการแทน 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลผู้
ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์  

4. กิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2554  ไม่ได้
ด า เ นิ นก า ร  แต่ ไ ด้ น า ไ ป ร วมกั บ กิ จ ก ร รม                      
ซึ่งหน่วยงานอื่นด าเนินการแทน 

ตามกิจกรรม 1 - 4 รวมจ านวนเงินที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการเอง                 
ส่วนที่เหลือ 15 กิจกรรม ได้น าเงินไปอุดหนุน                
ต่อให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/              
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จะสามารถน าไปอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่นได้ 

กรณีการขอรับเงินอุดหนุนแล้วไม่ด าเนินการ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ด าเนินการ โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลเพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการฯ 

เอง แต่ไปอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นต่อนั้น เห็นควร
ให้มีหนังสือหารือกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือหา
ข้อยุติต่อไป ถ้าผลการหารือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
ให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

19 .  เทศบาล ได้ รั บ เ งิ น อุดหนุน ให้ กั บ                  
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจากส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

 

โดยที่เทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุน
ตามระเบียบส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน พุทธศักราช 2548 
ข้อ 21 ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนของ
เทศบาลตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 2864 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน ซึ่งเทศบาลต้องอุดหนุนภายใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ เ งิ น โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ                      
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก                     
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
ปัจจุบันไม่สามารถน าเงินดังกล่าวอุดหนุนให้กับ
ศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชุนฯ ได้ อีกตาม
ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่                      
กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

ให้น าเงินที่ได้รับจากส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์เพ่ืออุดหนุนให้กับศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนของเทศบาลส่งคืน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เ พ่ื อน าส่ ง เป็ นร าย ได้ แผ่ นดิ นตามหนั งสื อ
กระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น 

20. จ่ายเงินอุดหนุนกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ 
หญิงตั้งครรภ์ ดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0 – 6 ปี  

มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือจัดกองทุนฌาปนกิจ
ผู้สูงอายุและพิการ เครือข่ายหญิงตั้งครรภ์  

 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มิ ใช่อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 และมาตรา 51 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 จึงเป็นการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 2611 ลงวันที่                       
4 สิงหาคม 2547 และด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้น าเงินส่งคืนคลังโดยเร็ว 
21. เทศบาลฯ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ

ก อ ง ส วั ส ดิ ก า ร ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ค น ต า บ ล                     
เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์งบประมาณ
รายจ่ายของโครงการ ได้แก่ การจัดสวัสดิการ
ด้านการเกิด จัดสวัสดิการด้านการเยี่ยมบ้าน จัด
สวัสดิการด้านการเจ็บป่วย จัดสวัสดิการด้าน         
การตาย จัดสวัสดิการด้านการศึกษา จัดค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ  

พบว่า  กองทุนสวัสดิการภาคประชาชน                
คนต าบล ได้รับใบส าคัญแสดงการรับรองเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชนจากส านักคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 
26 ตุลาคม 2555 ตามหนังสือกองทุนสวัสดิการฯ 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การรายงาน
การใช้ จ่ าย เงิน อุดหนุนจากเทศบาลต าบล                   
เป็นใบส าคัญการรับเงินจ่ายเป็นค่าสวัสดิการด้าน
การเกิด สวัสดิการด้านการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย                
จัดสวัสดิการในด้านการเจ็บป่วย สวัสดิการด้าน
การเสียชีวิต สวัสดิการด้านทุนการศึกษาให้กับ
โรงเรียนต่างๆ และในการด า เนินงานของ
คณะกรรมการ ตามกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 
“กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนคนต าบล” 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินฉุกเฉินและ
การปันผลคืนให้แก่สมาชิกด้วย 

สตง .  พิจารณาแล้ ว เห็นว่ า  เทศบาลฯ                    
ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้กับกองทุน
สวัสดิการภาคประชาชนคนต าบลซึ่งมีสถานะ
จัดตั้งเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ ไม่ครบ 1 ปี และการเบิกจ่ายเงินของ
กองทุนฯ เป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก ไม่ใช่
ลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและน าไปสู่
การพัฒนาขององค์กรประชาชน แต่เป็นลักษณะ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือสวัสดิการต่างๆ ให้แก่
สมาชิก 

จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2553 เรื่ อง การตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2.1 
และข้อ 3.3 

ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่งคืน
คลังเทศบาลฯ แล้วส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน               
และหลักฐานการน าเงินฝากธนาคารให้ส านัก
ตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ นจั งหวั ดตรวจสอบ และ                    
หากเทศบาลฯ ยังมีการตั้งงบประมาณโครงการ
ในลักษณะนี้ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
ของทางราชการ ควรพิจารณาระงับการเบิก
จ่ายเงินต่อไป 

ควรพิจารณาทบทวนการตั้งงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของเทศบาลในโอกาสต่อไป 
โดยถือปฏิบัติ ต ามหนั งสื อสั่ ง การดั งกล่ า ว                       
โดยเคร่งครัด 

22. เทศบาลตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน ส่วนราชการและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ จ านวน 13 โครงการ พบว่า 

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด พิจารณาแล้ว
เ ห็ น ว่ า  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะม า ณ ห ม ว ด                         
เงินอุดหนุนให้กับชุมชนดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม
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เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชุมชนย่อย                
ในเขตเทศบาลที่จัดตั้ งตามระเบียบเทศบาล                   
เ พ่ือ อุดหนุน ในการท ากิ จกรรมของชุ มชน                  
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และสันทนา
การ โดยด าเนินการสร้างจุดพักผ่อนสันทนาการ
ของเด็กและประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล  

เบิกจ่ายเป็นการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
โต๊ะปิงปองพร้อมอุปกรณ์ โกลว์ฟุตซอลพร้อม
อุป กร ณ์  เ ตี ย ง ส า ห รั บ น ว ด แผ น ไท ย  ชุ ด                     
เครื่องเสียงคาราโอเกะพร้อมทีวี พร้อมทั้งท าการ
ซ่อมแซมหลังคาสแลมป์บริเวณสวนสุขภาพ และ
ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม จัดท าสนามเด็กเล่น 
บริเวณสวนหย่อม  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง
การตั้ งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.3 ซึ่ งก าหนดให้
กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนจะต้องเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มหรือชุมชนโดยมีลักษณะของ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและน าไปสู่การพัฒนา
ขององค์กรประชาชนในโอกาสต่อไปด้วย 

ก า ชั บ เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดช อบและผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับชั้น ศึกษาท าความเข้าใจใน
ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง                  
ให้เข้าใจให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยควรหารือ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยจะได้                
ถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

23. จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอเป็นสถานที่กลาง โดยมีการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอเมือง และได้มอบหมาย
ให้ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการจัดท ารายงานรายรับ-รายจ่ายของ
ศูนย์ แต่สถานที่ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง โดยเทศบาลเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้ 50,000 บาท  

ตรวจสอบวิธีด าเนินการของศูนย์ พบว่า 
อ าเภอเมือง ได้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายของศูนย์ฯ 
มาเบิกจ่ายที่ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไฟฟ้า ค่าวัสดุส านักงาน แต่หลักฐานการจ่ายเงิน
ที่ส่งมาเบิกเป็นของศูนย์รวมข้อมูลข่ายสาร แต่
ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุต่าง ๆ เป็นของ องค์การ
บริหารส่ วนต าบล ท าให้ ไม่อาจทราบได้ว่ า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การบริหารงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริง
ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง ห า ก เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ศู น ย์                        

พิจารณาตามประกาศ สถ. เรื่องสถานที่กลาง
ส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แจ้งตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1994 ลงวันที่  30 กันยาน 
2553 เ รื่ อ ง  การด า เนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และ                 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 5 ให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ ซึ่งตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 เป็นสถานที่กลางตาม
ประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 6 ให้สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้สถานที่
ส าหรับการยื่นซองและเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
โดยตรงแล้วย่อมสามารถเบิกจ่ายได้ แต่หากไม่ใช่
ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

ด่ ว น ม า ก  ที่  ม ท  0 8 0 4 / ว  1 1 4  ล ง วั น ที่                      
10 มกราคม 2546 เป็นสถานที่กลางตาม
ประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
ใช้สถานที่กลางด าเนินการตามระเบียบจะต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของ
สถานที่ กลาง  โดยอาจ พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
บริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าว ให้แก่หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพเป็น
ผู้ด า เนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุน                     
ให้สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นสถานที่ส าหรับ
การยื่นซองและเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่                  
มท 0804/ว 114 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 
เป็นสถานที่กลางตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 8 ให้ท้องถิ่นจังหวัดมีอ านาจในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่กลางที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 
และ 6 และอาจก าหนดสถานที่กลางเพ่ิมเติมขึ้น
อีกก็ได้ โดยให้พิจารณาจากความสะดวกในการ     
ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับรู้ข่าวสารการซื้อการ
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ 

สตง .  พิ จ า รณา เห็ นว่ า  อ . เ มื อ ง  จั ดตั้ ง                      
สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้ อหรื อการจ้ า งของ องค์กรปกครอง                           
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเทศบาลในพ้ืนที่อ าเภอเมืองไว้ใช้
ส าหรับการยื่นซองและเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา การที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท าหน้าที่แทนในการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนภายในพ้ืนที่
สามารถท าได้  แต่ค่าใช้จ่ายที่น ามาเบิกจ่าย                  
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารงานของ
สถานที่กลางที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง 

กรณีค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ต้อง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ให้เป็นชื่อของศูนย์ เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายถูกต้องเนื่องจากการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เกิดจากการบริหารงานของศูนย์ หลักฐาน                    
ที่น ามาเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ ใบก ากับ
ภาษี หรือใบเสร็จรับเงินต้องออกในนามของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบรายรับ รายจ่ายของศูนย์ว่ามียอดรับมา 
ยอดจ่ายไป และคงเหลือเท่าใด เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 

ให้สอบข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายเงิน และ
ค่าใช้จ่ายส่วนใดที่มิใช่เกิดจากการด าเนินงานของ
ศูนย์ ย่อมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

24. เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้มัสยิด 
จ า ก แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม                        
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนมัสยิด  

จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ
เทศบาล ปรากฏว่าเทศบาล ตั้งงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุน เพ่ืออุดหนุนให้แก่มัสยิดเพ่ือน าไปใช้
ในการบ ารุงรักษา ดูแลความสะอาดเรียบร้อย 
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง บ ริ เ ว ณ ฌ า ป น ส ถ า น  
(กุโบร์ ) อันเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา
สถานที่หนึ่ งของชาวมุสลิม โดยตั้ งจ่ายจาก                    
เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 การตั้ ง งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุน                
เ พ่ื อ อุดหนุ น ให้ แก่ มั ส ยิ ด  โดยตั้ ง จ่ า ยจ าก                   
เงินอุดหนุนทั่ว ไป เป็นการปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง                  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่                   
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มากราคม 2553 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 ก าหนดว่า                         
ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 2 ให้รวมอยู่ในอัตรา
ร้อยละที่ก าหนดตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ของ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด 
เทศบาล  และองค์ กา รบริ หา รส่ วนต าบล                        
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  ล ง วั น ที่                            
23 พฤศจิกายน 2552 

ในโอกาสต่อไป  ขอให้ก าชับ เจ้ าหน้าที่
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบตั้งเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
จากเงินรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่รวม
เงินอุดหนุนจากรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

25. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับชมรมผู้สูงอายุ
ศึกษาดูงาน  

 

เบิกจ่ายเป็นค่าโปรแกรมท่องเที่ยวโดยไม่มี
การศึกษาดูงานแต่อย่างใด โครงการดังกล่าวจึง
ไม่สามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กลุ่มหรือ
ชุมชน โดยมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น
และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรประชาชนในโอกาส
ต่อไปด้วยตนเอง เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/               
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 3.3 

ให้ เรียกเงินจากผู้ รับผิดชอบส่งคืนคลัง
เทศบาล แล้ วส่ งส า เนา ใบ เสร็ จ รับ เ งิ น ให้                    
ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบต่อไป 

26. องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ 

จากการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าว
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก 

1) โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ไม่ได้เป็นโครงการที่มีลักษณะของการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม                        
ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรประชาชน แต่เป็นค่าใช้จ่ายด้าน 
ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มส าหรับสมาชิก
ผู้สูงอายุในโครงการต่างๆ เช่น วันพ่อ วันผู้สูงอายุ 
วันประชุมสมาชิกผู้สูงอายุ ฯลฯ 

2) เงินที่ได้รับอุดหนุน ชมรมผู้สูงอายุน าเงิน
ดังกล่าวไปตั้ งกองทุนให้กู้ยืมและสมทบกับ
กองทุนสวัสดิการของส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุษย์ที่ สนับสนุนเป็น เ งิน                            
นอกงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนไม่ได้อยู่ ใน
อ านาจหน้าที่ ตามนัยมาตรา 66 และ 67 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และเป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3.1 ที่ก าหนดว่า การตั้ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจะกระท าได้                    
ก็ต่อเมื่อโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุน      
อยู่ ใ น อ า น า จห น้ า ที่ ข อ งอ งค์ ก รปก ครอ ง                     
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต พ้ื น ที่                       
ได้รับประโยชน์ 

ค ว ร สั่ ง ก า ร ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ด าเนินการเรียกเงิน จ านวน 106,000 บาท 
ส่ งคืนคลั ง เป็นรายได้ ขององค์ การบริหาร                  
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ซึ่งไม่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร                    
ส่วนต าบลที่จะกระท าได้ 

3)  ชมรมผู้ สู งอายุที่ ขอรับ เ งิน อุดหนุน                    
ไม่มีหลักฐานการจดทะเบียน หรือได้รับการจัดตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ งการ
กระทรวง มหาดไทย และมีสถานะเป็นกลุ่ม                 
หรือชุมชนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่ 

ส่วนต าบลต่อไป และให้ตรวจสอบว่า ชมรม
ผู้สู งอายุมีการจัดตั้ งกลุ่มชุมชนที่ขอรับ เงิน
อุดหนุนได้จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายเกิน 1 ปี
หรือไม่ มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรหรือไม่ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ งก ารข้างต้น                  
โดยเคร่งครัด หากเกิดกรณีเช่นนี้อีกให้ด าเนินการ
ทางวินัยกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

27. การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ประจ าปีงบประมาณ 2553 – 2554 
ขององค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลที่ อุ ดหนุ น                      
ให้โรงเรียน พบว่า มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนิน
โคร งการยั ง ไม่ ส่ งคื นคลั งองค์ กา รบริ หา ร                    
ส่ วนต าบล  และดอกเบี้ ย เ งิ นฝากธนาคาร                    
ยังไม่น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

จากกรณีดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หนั ง สื อกระทรวงมหาด ไทย  ด่ วนมาก  ที่                      
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ข้ อ  8  และหนั ง สื อ
ก รม บัญ ชี ก ล า ง  ที่  ก ค  0 4 06 . 3 / 19 50 5  
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอความตกลง
วิธีปฏิบัติกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้สั่ งการ ให้ เจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ                  
ถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด และ
เรียกเงินคืนจากโรงเรียนต่างๆ ดังกล่าว จ านวน 
510,525 บาท ส่ งคืนคลั งองค์การบริหาร                   
ส่ ว น ต า บ ล   แ ล ะก า ชั บ ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ต า ม                           
และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ทราบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและมีเงินเหลือจ่าย                
ที่ต้องส่งคืนองค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่ 

ให้ประสานงานกับโรงเรียนที่ ได้รับเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้น าดอกเบี้ย
จ านวน 3,999.32 บาท ส่งคลังเป็นเงินรายได้
แผ่นดิน และก าชับให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 

 
2 8 .  จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย                       

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ต่างๆ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พบว่า  น า เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวั น ไปใช้ จ่ ายผิ ดวั ตถุประสงค์  จั ดซื้ อ                       

กรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 74 
ลงวั นที่  8  มกร าคม  2553  เ รื่ อ ง  กา รตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
วัสดุครุภัณฑ์  

 
สาเหตุเกิดจากขาดการติดตามผลการประเมินผล
การด าเนินโครงการ จึงท าให้ไม่อาจทราบได้ว่า
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีเงิน
เหลื อจ่ า ยหรื อ ไม่  อี กทั้ ง เ ป็ นความ เข้ า ใ จ
คลาดเคลื่อนในหนังสือสั่ งการดังกล่าวของ
โรงเรียนและไม่มีบันทึกข้อตกลงต่อกันเหมือน
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 

ให้ด าเนินการเรียกเงินคืนจากโรงเรียนที่
รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเพ่ือน าส่ง
องค์การบริหารส่วนต าบล และแจ้งให้ส านักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดทราบด้วย 

 
29. เบิกจ่ายเงินหมวดวัสดุ ตามสัญญา                      

ซื้ อ ข า ย  ตก ล ง ซื้ อ ข า ย หนั ง สื อ พิ ม พ์  เ ป็ น                      
ค่าหนังสือพิมพ์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 แห่ง  

 

ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552 ข้อ 6 (2)  ที่ ก าหนดให้
เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจ
สนับสนุนเป็นเงินเพ่ือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้ไม่เกินร้อยละสามของรายได้
ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน
จากรัฐ โดยมิได้ก าหนดให้สนับสนุนเป็นวัสดุ  

ดังนั้น การจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือสนับสนุน
ให้กับโรงเรียนทั้ง 8 แห่งดังกล่าว จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได ้

ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ว หากไม่สามารถเรียกคืนได้                    
ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้ และก าชับเจ้าหน้าที่
ศึ กษาระ เบี ยบหนั ง สื อสั่ ง ก ารที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง                          
เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด 

30. องค์การบริหารส่วนต าบลอุดหนุน                    
เ งินงบประมาณให้คณะกรรมการหมู่ บ้ าน                          
เ พ่ื อด า เ นิ น ก า รต า ม โ ค ร ง ก า ร ส า ย ตร ว จ                      
ประจ าหมู่บ้าน  

     เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ ามัน

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด พิจารณาแล้ว
เห็นว่า 

1) การด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว 
เป็นการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกับ อปพร. ของ อบต
ซึ่งได้ด าเนินการอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุจ าเป็นต้อง
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นยานพาหนะ ค่าวัสดุ -
อุปกรณ์ และค่าอาหาร-เครื่องดื่ม (ค่าตอบแทน) 
คนละ 200 บาท/คน/วัน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และให้อปพร .  ในต าบลทุกคน                     
ได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในชุมชน 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมกราคม 2555 ถึง
ธันวาคม 2555 นั้น 

 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวอีก และ                   
การอุดหนุนเงินงบประมาณให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/                 
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ข้อ 3.3 ก าหนด
ไว้ว่า โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรประชาชนขอรับ
เงินอุดหนุนจะต้องสามารถเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือชุมชน โดยมีลักษณะของ
การแก้ ไขปัญหาความยากจนและส่ ง เสริม                   
ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และน าไปสู่การ
พัฒนาขององค์กรประชาชนในโอกาสต่อไปด้วย
ตนเอง ดังนั้นการอุดหนุนโครงการฯ ดังกล่าว               
จึงมิอาจกระท าได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว 

2) ตามโครงการฯ ระบุค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
เป็นค่าตอบแทนคนละ 200 บาท/คน/วัน ซึ่งเป็น
การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลดังกล่าวถือว่า
เป็นผู้ปฏิบัติราชการที่ เป็นบุคคลภายนอกและ
มิใช่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จึงมิอาจกระท าได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบ หรือ
หนั งสื อสั่ งการใดของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดให้เบิกจ่ายได้ หากมีการจ่ายจะเป็นการ
ขัดต่อระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าเงิน
ที่เบิกจ่ายไปโดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ถูกต้องครบถ้วน และเสร็จ
สิ้นโดยเร็ว และในครั้ งต่อไปขอให้สั่ งก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด รวมทั้งต้องไม่ตั้งงบประมาณอุดหนุน
โครงการในลักษณะดังกล่าวอีก 

31.  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเทศบาล  
เพ่ือสนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกันระหว่างเทศบาล 
ก. และ ข. โดยเทศบาล ก. ได้ส่งอาสาสมัคร

ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด เห็นว่า ตาม
หนั ง สื อกระทรวงมหาด ไทย  ด่ วนมาก  ที่                     
มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ป้องกั นภั ยฝ่ ายพล เรื อน เข้ า รั บการอบรม                    
ตามโครงการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เป็นรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย  

 

งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 ที่ก าหนดใจความ
ส าคัญว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้ง
งบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ในภารกิจด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
หรือภารกิจที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  ล ง วั น ที่                                   
23 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจฯ ดังกล่าว ข้อ 6 (2) ก าหนด
ใจความส าคัญว่า เทศบาลขนาดกลางและขนาด
เล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพ่ือใช้จ่ายด้านบุคลากร 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
โครงการจัดการฝึกอบรมจึงไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นรายจ่าย
หมวดค่าใช้สอย ซึ่งไม่อยู่ในประเภทค่าใช้จ่าย                
ที่เทศบาลจะสามารถสนับสนุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ ข้างต้น 

ขอให้หารือกรณีดังกล่าวไปยังกระทรวง 
มหาดไทยเ พ่ือให้ ได้ข้อสรุป และถือปฏิบัติ                   
ให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป 

32.เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้ใหญ่บ้าน 
ห มู่ บ้ า น ล ะ  1 0 ,0 0 0  บ า ท  ร ว ม ทั้ ง ห ม ด                        
14 หมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบ
เรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใน
การจัดตั้ งจุดตรวจส าหรับปฏิบัติงานในการ                  
ออกตรวจความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นค่า
จัดซื้ออาหาร กาแฟ เครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วม
ปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถ เนื่องจาก
เ ป็ น ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/                 
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาฯรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เท่านัน้ 

ให้หาผู้ รับผิดชอบชดใช้ เ งินส่ งคืนคลั ง
เทศบาลโดยเร็วและผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
เทศบาล ต้องให้ความส าคัญและใส่ใจในการเบิก
จ่ าย เงิ น งบประมาณของผู้ ใต้ บั งคับบัญชา                   
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คณะกรรมการหมู่บ้านในการช่วยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่
ของต ารวจ และเทศบาลยังไม่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวมาด าเนินการเอง จึงไม่ถือว่าเป็น
การด าเนินการแทนเทศบาล 

อย่างจริงจัง 

33.  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ช น ห ม้ อ ห้ อ ม ย้ อ ม สี ธ ร ร ม ช า ติ                     
เพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ เต้นท์ พัดลม
อุตสาหกรรม เครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง                
และไมโครโฟน เก้าอ้ีพลาสติก ลังแก้วน้ า แก้วน้ า  

 

ซึ่งกิจกรรมที่ขอรับการอุดหนุนไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อม
ย้อมสีธรรมชาติ ในการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพ
โดยตรง 

ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกจ่ายโดย              
ไม่ถูกต้องส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว และให้ก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดย
เคร่ งครั ด  และพิจารณาโทษกับ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตามควรแก่กรณีซึ่งผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารเทศบาล ต้องให้ความส าคัญและ 
ใ ส่ ใ จ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง 

34. เทศบาลได้ท าการโอนเพ่ิมงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน โดยไม่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย
จากผู้ว่าราชการจังหวัด คือ การโอนงบประมาณ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2555 โอนเพ่ิม
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  

 
 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ  ที่ก าหนด
ใจความส าคัญว่า การจ่ายเงินอุดหนุน จะกระท า
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

ดังนั้น การโอนเพ่ิมงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนดังกล่าว ซึ่งกระท าหลังจากที่เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 
บังคับใช้แล้ว เป็นการเพ่ิมรายการเบิกจ่ายขึ้นมา
ใหม่ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือนายอ าเภอผู้รับมอบอ านาจก่อนจึง
จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามหลักกฎหมายข้างต้น 

ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณี
เช่นนี้อีกขอให้ด าเนินการทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง และด าเนินการทางวินัยตามควรแก่
กรณีด้วย 
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35. เทศบาลเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวด

รายจ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วยเงินอุดหนุน
ตามภารกิจถ่ายโอน และเงินอุดหนุนในภารกิจที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของ
รายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ 

ไม่มีเอกสารหลักฐานได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย
เกินอัตราที่ก าหนดจากคณะอนุกรรมการการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด 

 

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลัก เกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2552 ข้อ 6 (2) “การสนับสนุนของเทศบาล
ระดับกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุน
เป็นเงินเ พ่ือให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนได้ไม่เกินร้อยละสามของรายได้ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจาก
รัฐ” และข้อ 8 “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใดมีความจ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป” จึงเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเกินจากที่ก าหนดไว้ 

ก า ชั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ป ฏิ บั ติ                  
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด
และให้อ า เภอก าชับผู้ บริหารท้องถิ่น ให้ตั้ ง
งบประมาณส าหรับโครงการลักษณะดังกล่าวใน
โอกาสต่อไป 

36. เทศบาลตั้ งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน ตามโครงการอุดหนุนชุมชนในการดูแล
กิจการประปา และโอนเพ่ิมงบประมาณ โดย
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด            
มีมติในการประชุมไม่เห็นชอบ โครงการดังกล่าว  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่ วนท้องถิ่น  ด่ วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง 
การตั้ งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ
สาธารณะ ที่ก าหนดว่า การสนับสนุนงบประมาณ
ให้หน่วยงานอ่ืน นอกจากภารกิจด้านการศึกษา

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
หรือการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาล และโอกาส
ต่อไปให้ก าชับและควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้อง                  
โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด
แก่ราชการ 

37. เทศบาลเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้สมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเก็บตัว                  
ผู้ เข้าประกวดนางงามเลบานอน ณ สถานที่
ท่องเที่ยวหลัก  

2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกอล์ฟ
อาชีพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี 
สมุยคันทรีคลับ  

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนให้หน่วยงานตามลักษณะการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ภารกิจและ                 
ไ ม่ อ ยู่ ใ น อ า น า จ หน้ า ที่ ข อ ง เ ท ศ บ าล ต า ม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เ พ่ิม เติม มาตรา 53 และมาตรา 54 และ                     
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/                
ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้การสนับสนุน และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
กรณีดังกล่าวของเทศบาล จึงไม่ใช่ภารกิจที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได ้

ให้ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
แล้วส าเนาหลักฐานการส่งคืนให้ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัด เพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
พร้อมทั้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยตามควรแก่กรณ ี

38. องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายรับจริง
ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐซึ่งตามหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตั้ง
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ         
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้ แ ก่ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  เ รื่ อ ง 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตั้ง

งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน โดยไม่รวม
ภารกิจถ่ายโอน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
จ่ าย เ งิ น อุดหนุ น ( ไม่ ร วมภารกิ จถ่ า ย โ อน )  
สูงกว่าอัตราที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการให้บริหารสาธารณะ ข้อ 7 

ข อ ใ ห้ ชี้ แ จ ง เ ห ตุ ผ ล  แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนเกินอัตราที่ก าหนดนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรณีจ่ายเงินสูง
กว่าอัตราที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร หากไม่มีการ
พิจารณาอนุมัติฯ ให้หาตัวผู้รับผิดชอบน าเงินที่
เบิกจ่ายเกินไปโดยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว  รวมทั้ งสั่ งก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจโดยเคร่งครัดต่อไป 

39. องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ โดย
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 
2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการ
ใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552 กล่าวคือ หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนไม่ได้รายงานผลการด าเนินการให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่โครงการแล้วเสร็จ และหากเงินเหลือจ่าย
ให้ส่งคืน องค์การบริหารส่วนต าบล 

สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย
ในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้บังคับบัญชา ตลอดจน
ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญกับกรณีดังกล่าว                 
มีการจ่ายเงินอุดหนุนโดยไม่ใส่ใจกับผลลัพธ์ที่ได้ 
ซึ่ งอาจท าให้มีการใช้จ่ายเงินไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือน าเงินอุดหนุนไป
ด าเนินการกิจกรรม/โครงการที่ไม่จ าเป็นหรือไม่
เกิดประโยชน์กับประชาชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

- ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาส
ต่อไปและขอให้ผู้ บั งคับบัญชาทุกล าดับชั้น 
ตลอดจนผู้บริหารติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิด
ข้อบกพร่องเช่นนี้อีก 

- ให้แจ้งหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนดังกล่าว
รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบออกติดตามประเมินผล พร้อมทั้ง
ด าเนินการ ดังนี้ 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
  1) กรณียังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการ

ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีการ
ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือด าเนินการแล้วเสร็จ
แต่มีเงินเหลือจ่าย ให้เรียกเงินคืนของหน่วย งาน
ที่ขอรับเงินอุดหนุนโดยเร็ว 

  2 )  กรณี ผลการด า เ นิ น งาน ไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือไม่รายงานผลให้ทราบ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีเหตุอ่ืนใดตามที่
ก าหนดไว้ในหนังสือสั่งการดังกล่าว ให้พิจารณา
งดการให้ เงินอุดหนุนหน่วยงานดังกล่าวใน
ปีงบประมาณถัดไป 

40. องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับส่วนราชการและหน่วยงานที่ขอรับ
เงินสนับสนุน โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน
ดังกล่าวไม่รายงานผลการด าเนินงานให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
74 ลงวันที่  8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เมื่อด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อย หากไม่
มีรายงานผลการด าเนินงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะไม่พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนใน
ครั้งต่อไป และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามและประเมินผลการดเนินงาน ถ้าหน่วยที่
ขอรับเงินอุดหนุนไม่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถเรียกเงินเท่าจ านวนที่อุดหนุนไป
ทั้งหมดคืนได ้

ให้มีหนั งสือแจ้ งหน่วยงานที่ ขอรับ เงิน
อุดหนุนให้รายงานผลการด าเนินงานและให้ 
องค์ การบริ หารส่ วนต าบลติ ดตามผลการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนไป
แล้วทุกโครงการ หากพบว่ามีหน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุนไปไม่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในโครงการ หรือด าเนินการแล้วมีเงิน
เหลือจ่าย ให้เรียกเงินคืนคลังโดยเร็ว และในการ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
พิจารณาจัดการเงินอุดหนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ งการดังกล่าว โดย
เคร่งครัด 

41. เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์เพ่ือขยายเขต
จ าหน่ายประปา  

 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5 

ในปี งบประมาณถัด ไปหาก เทศบาลฯ 
จ าเป็นต้องขยายเขตประปาหรือไฟฟ้าอีก ขอให้
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือน าไป
จั ดท า โ คร งการฯ  ให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
หนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องต่อไป 

42. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานผ้าป่าสามัคคีให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 

     การส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดี
ของท้องถิ่น อันเป็นการจัดบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ อปท.ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การ
จั ดกิ จกร รมในการ ให้ ความรู้ ห รื ออนุ รั กษ์
วัฒนธรรมประเพณี  การจัดกิจการด้านการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
     ส่วนการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่า ถึงแม้จะ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ก็เป็นพิธีกรรมตามความ
เชื่อของแต่ละบุคคล เป็นการท าบุญตามความ
ศรัทธาของตนที่มีอยู่  จึงเป็นเรื่องของปัจเจก
บุคคลที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
    ดังนั้น การอุดหนุนงบประมาณเพ่ือทอดผ้าป่า
สามัคคี จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรม
ด้านบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท.  และประชาชนใน เขต พ้ืนที่ ไม่ ได้ รั บ
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
    เป็นการฝ่าฝืนหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่  8 
มกราคม 2553 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อปท. ข้อ 2 ความว่า “อปท.อาจตั้งงบประมาณ
หมวด เ งิ น อุดหนุ น เ พ่ื อ อุดหนุ นแก่ อ งค์ ก ร
ประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย” และข้อ 3.1 ความว่า “มีการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนซึ่ง
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท. และประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ได้รับประโยชน์ 
สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจว่างาน
ประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคีอยู่ในอาจหน้าที่ของ 
อปท.ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืน
คลัง และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มี
อ านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบโครงการก่อน
การตั้งงบประมาณในปีถัดไปให้สอดคล้องกับ
อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ล ะ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้การบริการสาธารณะ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง 

4 3 .  เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น อุ ด ห นุ น ใ ห้
คณะกรรมการฌาปนสถาน เพ่ือด าเนินการซื้อ
น้ ามันส าหรับใช้กับเตาเผาระบบไร้มลพิษของ   
ฌาปนสถาน 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ขอรับการอุดหนุน เป็น
ค่า ใช้ จ่ ายส่ วนบุคคลที่ครอบครั วหรื อญาติ
ผู้ เสียชีวิตจะต้องจ่ายเ พ่ือฌาปนกิจศพตาม
ประเพณีของศาสนา ไม่มีผลต่อประชาชน
ส่วนรวมโดยตรง จึงไม่เป็นภารกิจหน้าที่ของ 
อบต.ที่จะต้องด าเนินการ ดังนั้น จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินอุดหนนุให้กับคณะกรรมการฌาปน
สถานได ้

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
74 ลงวันที่  8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนได้ กรณีองค์กรนั้น
ปฏิบัติหน้าที่แทนภารกิจหลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีให้เงินสนับสนุนนั้น  

44. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด เ พ่ือตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหา                  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยเบิกเงินไปเป็นค่าอาหาร 

เนื่องจากการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ไม่ใช่
ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
เป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ก านัน 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อาหารว่าง ส าหรับสมาชิกอาสาสมัครต ารวจบ้าน  ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ ซึ่งยังไม่ได้โอนภารกิจมาให้

องค์การบริหารส่วนต าบล จึงไม่สามารถตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายอุดหนุนได้ 

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
74 ลงวันที่  8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจตั้งงบประมาณสนับสนุนได้ กรณีองค์กรนั้น
ปฏิบัติหน้าที่แทนภารกิจหลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีให้เงินสนับสนุนนั้น 

45. อบต.อุดหนุนที่ว่าการปกครองอ าเภอ 
ตามโครงการงานประเพณีบุญคูณลานสืบสาน
ประเพณีของดี โดยที่ว่าการปกครองอ าเภอไม่มี
งบประมาณของตนเองที่จะด าเนินกิจกรรมการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด 

จึ ง เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการสาธารณะ ข้อ 3 วรรคสอง ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง 
การตั้ งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ าย
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
ประกาศและหนังสือดังกล่ าวโดยเคร่งครัด                   
หากเกิดกรณีเช่นนี้อีกให้พิจารณาโทษตามควร 
แก่กรณี  

4 6 .  อ บ ต . เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น อุ ด ห นุ น ใ ห้                     
ศู น ย์ กี ฬ าต า บล  เ พ่ื อ จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า                  
ประจ าต าบล โดยศูนย์กีฬาเป็นศูนย์ที่  อบต.       
จัดตั้งขึ้นเอง  

จึงไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.
ของตนเองได้  และโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือชุมชน 
โดยมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาความยากจน
และส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและน าไปสู่
การพัฒนานของประชาชนในโอกาสต่อไปด้วย
ตนเอง 

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
74 ลงวันที่  8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้ เรียก เงินคืนคลั ง  และในการอนุมัติ
จ่ายเงินอุดหนุนในโอกาสต่อไป ขอให้ตรวจสอบ
ว่า โครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนั้น
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย 
หรือไม่  และถือปฏิบัติ ให้ถูกต้องเป็นไปตาม
หนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
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ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ 
ขอบกพรอง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
  1. เบิกจายใหกับบุคคลภายนอก หรือเจาหนาท่ีในการจัดงานโครงการตางๆหรือเจาหนาท่ีหนวยกู
ชีพ 
  2. เบิกจายโดยผูบริหารทองถิ่นไมไดอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  3. เบิกจายเกินสิทธิทีไดรับ 

4. การเบิกจายไมมีกําหนดลักษณะงานท่ีขอปฏิบัติตามความจําเปนบางครั้งบางคราว และไมมี
รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูอนุมัติภายใน 15 วันนับแตวันท่ีเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
 
การเบิกจายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
   ขอ 1 ไดรับคําส่ังใหอยูปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 

ขอ 3 ตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น เจาของงบประมาณ หรือไดรับมอบหมาย 
กอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีงบประมาณเพียงพอ โดยใหพิจารณาเฉพาะชวงเวลาท่ี
จําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาในครั้งนั้น ๆ เพ่ือประโยชน อปท. เปนสําคัญและคํานึงถึงความเหมาะสม 
และสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณฯ 
   ขอ 4 กรณีรับคําส่ัง ใหเดินทางไปราชการ ไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทน เวนแตไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกอนการเดินทาง หรือกลับถึงท่ีตั้งสํานักงาน หากจําเปนตองปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันนั้น ใหเบิกคาตอบแทนได 
   ขอ 5 สิทธิเบิกคาตอบแทน ดังนี้ 
   - วันทําการไดไมเกินวันละ 4 ช่ัวโมง ๆ ละ 50 บาท 

- วันหยุดราชการ ไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 60 บาท 
   - กรณีมีความจําเปนเปนครั้งคราว หรือนโยบายรัฐบาล โดยมีกําหนดเวลาแนนอน และ
เรงดวน มิใหเกิดความเสียหายแก อปท. หรือสาธารณะ ผูบริหารส่ังการใหปฏิบัติงานติดตอกัน สิทธิการ
เบิกเปนครั้งไมเกินครั้งละ 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 60 บาท 
   - หลายชวงเวลาในวันเดียวกัน ใหนับรวมกันเพ่ือเบิกคาตอบแทนวันนั้น 
   - สิทธิไดรับคาตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ใหเบิกไดทางเดียว 
   ขอ 6 การอยูเวรรักษาการณ ไมอาจเบิกคาตอบแทนได 
   ขอ 7 มีผูรับรองการปฏิบัติงาน 
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.4/5597 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคลท่ีจะ
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะตองเปนผูท่ีเขาหลักเกณฑตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท. ซ่ึงพิจารณาจากลักษณะงานเปนสําคัญ การจัดงานประเพณี
หรืองานอ่ืน ๆ เปนครั้งคราว จะสามารถเบิกจายคาตอบแทนฯ แกผูปฏิบัติงานได หากไดปฏิบัติงานหนาท่ี
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ปกต ิโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติในท่ีตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้ง
สํานักงาน แตหากไดรับคําส่ังใหไปจัดงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน ถือเปนการเดินทางไปราชการช่ัวคราวก็มี
สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯขอ 13 ท้ังนี้ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีตอง
ไมนอยกวา 12 ช่ัว โมง 
  3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0808.4/13819 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2551 
เรื่อง หารือการเบิกจายเงินตอบแทนนอกเวลาราชการกรณี อปท. แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในวันเสารและอาทิตย และจัดทําโครงการตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ี ซ่ึง โครงการสวน
ใหญมักจัดกิจกรรมในวันหยุดราชการ และผูบริหารไดแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นทุกคนมาจัด กิจกรรม 
การท่ีพนักงานสวนทองถิ่นไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นใหปฏิบัติงานนอก ท่ีตั้งสํานักงาน มีสิทธิเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราวได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 13 
  4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/658 ลงวันท่ี 25 มกราคม 
2553 เรื่อง ตอบขอหารือการดําเนินงานระบบแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี อปท.สามารถ
สามารถทําการรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินได ไมวาจะเปนการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลหรือ
ภายนอกสถานพยาบาล ข้ึนอยูกับความพรอมของ อปท.นั้น ๆ โดยดําเนินการตาม หนาท่ีในการ
รักษาพยาบาลแกผูปวยฉุกเฉินตามแนวทางท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน  พ.ศ.2551 
การบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีนั้น มีแนวทาง ดังนี้ 
   1. หากผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินมิใชพนักงานสวนทองถิ่น ก็ไมสามารถเบิกจายเงิน 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. 
   2. การถายโอนเงินอุดหนุน/ชดเชยท่ีจายใหแกหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน ใหเบิกตาม
งบประมาณฯ 
   3. ผูบริหารสามารถใชดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาจางเหมาบริการได ตองอยู
ในอํานาจและหนาท่ีของ อปท. และไมซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน หรือไมซํ้าซอนกับกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู
แลว 
   4. ขณะนี้ยังไมมีกฎหมายหรือระเบียบให อปท.สามารถจัดตั้งกองทุนการแพทยฉุกเฉินแต
อยางใด 
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ขอบกพรอง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. องคการบริหารสวนตําบลเบิกจายเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานปองกันฯ ตั้งแตเดือน ตุลาคม 
2554 – กันยายน 2555 โดยเบิกจายทุกวัน  
เปนเวลา 1 ป 

ลักษณะหนาท่ีท่ีปฏิบัติคือเปนผูควบคุมการ
ปฏิบัติหนาท่ีของ อปพร. ซ่ึงออกตรวจตรา และ
ดูแลความปลอดภัยประจําศูนย อปพร. และ 
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแต 
เวลา 17.00 – 08.00 น. ของวันถัดไป โดยไมมี
เหตุจําเปนเรงดวน หรือเกิดสาธารณภัย และไมมี
วันหยุดตลอดท้ังป 

 

เป นการ ไม ปฏิบั ติ ตามหนั งสื อกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี  มท 0808 .4/ว  1562 ลงวัน ท่ี                     
15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
ส วนท อง ถ่ิน  ข อ  5 . 3  ท่ี กํ าหนดว า  กา ร เบิ ก
คาตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้ 
กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซ่ึงเปนภารกิจหลัก
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนครั้งคราวหรือ
เปน ไปตามนโยบายของรั ฐบาล ท่ีมอบหมาย                     
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาแนนอนและมีลักษณะเรงดวนเพ่ือมิใหเกิด
ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ
ประโยชนสาธารณะ 

ข อ ใ ห ผู บ ริ ห า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ ใ ห เ บิ ก
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเฉพาะ
กรณีท่ีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานท่ีเปนนโยบาย
และมีความจําเปนเรงดวน และมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานท่ีแนนอนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ดังกลาวขางตนโดยเครงครัดตอไป 

2. องคการบริหารสวนจังหวัด เบิกจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกขาราชการและพนักงานจางท่ีปฏิบัติงาน 
ท่ีศูนย OTOP ในวันเสาร – อาทิตยและวันหยุด
นัก ขัตฤกษ  โดย มี คําสั่ ง ให ข าราชการและ     
พนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
จํานวน 6 ราย ปฏิบัติงานวันละ 3 คน โดยให
ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามหนังสือท่ี มท 0808.4/ว 1562               
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 โดยเบิกจายจาก
เงินงบประมาณจากตนสังกัด 

 

การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาดังกลาว นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
อนุมัติหลักการในการใชเงินของศูนย OTOP วา 
หากเงินรับฝากศูนย OTOP ท่ีไดจากสวนแบงผล
ประกอบการจําหนายสินคามีไมเพียงพอในการ
บริหารจัดการ ขออนุมัติใชจายเงินงบประมาณ
รายจายตามขอบัญญัติงบประมาณประจําปสมทบ
เปนคาใชจายในการบริหารศูนย OTOP ซ่ึงศูนย 
OTOP บริหารงานโดยมีเปาหมายในการขายสินคา
ใหกับผูท่ีเดินทางมาจังหวัด จึงมีความจําเปนตองจัด
เจาหนา ท่ีผู รับผิดชอบหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน                  
ในวันหยุดราชการ แตการปฏิบัติงานท่ีศูนย OTOP 
ซ่ึงมิใชงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ประกอบกับ 

การ เบิกจ ายค าตอบแทนการปฏิบั ติ งาน 
นอกเวลาราชการดังกลาว ไมเปนไปตามหนังสือ 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2550 ซ่ึงกําหนดวา เงินตอบแทน หมายความวา 
เงินท่ีจายใหแกขาราชการท่ีปฏิบัติตามหนาท่ีปกติ 
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในท่ีตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ              
ในท่ีตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้น
นอก เ วล าร าชการนอก ท่ีตั้ ง สํ านั ก ง าน  หรื อ                   
โดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะ             
เปนผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด            
หรื อ กะขอ งตน  จึ ง ไ ม อ า จ เ บิ ก ค า ตอบแทน                   
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

ขอใหตรวจสอบการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเวลาปฏิบัติราชการในวัน เสาร – อาทิตย  
วา เบิกจายตั้ งแต เ ม่ือไหร  เปนจํานวนเทาไหร                 
แลวเรียกคืนจากผูตองรับผิดชอบนําสงคืนคลัง 
องคการบริหารสวนจังหวัด ตอไป 

3. เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามโครงการ “เสารละสิบ”  
ในวันเสาร ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม 2554 –               
9 พฤษภาคม 2554 

ซ่ึง เทศบาลได มี คําสั่ งมอบหมายงานให
เจ าหนา ท่ี เทศบาลทํางานดานต างๆ ไดแก  
ฝายสอนเสริมพิเศษและกิจกรรมเสริมทักษะ  
ฝายรับ – สงนักเรียนท่ีเขารวมโครงการ                   
ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ฝายจัดทําเอกสาร                
ใบงาน และฝายกิจกรรมนันทนาการ  

โดยเทศบาลรับสมัครนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 เขารวมโครงการ จํานวน 
122 คน และจัดใหมีการสอนพิเศษ และพาเด็ก
ไปทัศนศึกษายังสถานท่ีตางๆ ในจังหวัด  

ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ท่ี                       
มท 0808.2/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 
เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กําหนดวา “เงินคาตอบแทน” หมายความวา เงินท่ี
จ าย ให แกพนั ก งานส วนท อง ถ่ิน ท่ีปฏิบั ติ ง าน                
ตามหนา ท่ีปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญตอง
ปฏิบัติงานในท่ีตั้งสํานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในท่ีตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะ
งานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน     
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงาน
ในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และไดปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตน  

การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายงาน               
ตามโครงการ “เสารละสิบ” มิใชการปฏิบัติงานตาม
หน า ท่ีปกติของ เจ าพนักงานผู ปฏิบั ติ ง าน  จึ ง                      
ไมสามารถเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน                
นอกเวลาราชการได นอกจากนี้การปฏิบัติงาน
ตามปกติของเจาหนาท่ีผู ท่ีไดรับมอบหมายงาน              
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ตามโครงการดังกลาวโดยสวนใหญตองปฏิบัติงาน    
ในท่ีตั้งสํานักงาน ดังนั้นการพาเด็กนักเรียนไป             
ทัศนศึกษาจึงไมใชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขอใหเรียกเงินจากผูท่ีเก่ียวของคืนคลังเทศบาล 
และตอไปกํากับดูแลเจาหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบดังกลาวอยางเครงครัด 

4 .  ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น ค า ต อ บ แ ท น                     
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางไปราชการ โครงการเขารวมการ                
จัดมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน (ภาคกลาง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการใหแกคณะทํางานจัดทํา
นิทรรศการของเทศบาล 10 ราย ท้ังท่ีอยูระหวาง
การเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคําสั่ง 

 
 
 
 
 
 
6 .  การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติ งาน             

นอกเวลาราชการจํานวน 10 คนๆ ละ 420 บาท 
รวมเปน เ งิน 4 ,200 บาท จึ ง เ กินจากสิทธิ                    
ท่ีจะไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                   
วาดวยคาใชจ ายในการเดินทางไปราชการ                  
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  

 

การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร  ต า ม นั ย ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 080.4/ว 1562 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2550 ขอ 4 กําหนดกรณีพนักงาน
สวนทอง ถ่ินไดรับคําสั่ ง ให เดินทางไปราชการ              
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย   
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน           
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทน เวนแตไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการกอนการเดินทาง เม่ือการเดินทาง               
ไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงท่ีตั้งสํานักงาน              
วันใด หากจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันนั้นใหเบิกคาตอบแทนได 

ดังนั้น การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําสั่ง 
อยูระหวางการไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย    
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน             
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมิใชเปนการ
เบิกจายคาตอบแทนเม่ือการเดินทางไปราชการนั้น
เสร็จสิ้นและกลับถึงท่ีตั้งสํานักงาน แตเปนการ
เบิกจายในจํานวน 7 ชั่วโมง ซ่ึงเปนเวลาท่ียังมิได
กลับถึงท่ีตั้งสํานักงานตามนัยหนังสือสั่งการดังกลาว
ขางตน 

ดังนั้น การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ จึงเกินจากสิทธิของผูเบิกและ 
อาจ มี เ จ ตนา ในกา รหลี ก เ ลี่ ย ง กา ร เ บิ ก จ า ย                  
ตามระเบียบเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ เพ่ือให
ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวา 

ใหเรียกเงินสงคืนคลังเทศบาล และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีเก่ียวของกับ   

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
การเบิกจาย มีพฤติการณหลีกเลี่ยงการเบิกจาย  
ตามระเบียบเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ เพ่ือให
ไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวาหรือไม หาก 
มีพฤติการณหลีกเลี่ยงใหดําเนินการตามควรแกกรณี
ตอไป 

7. องคการบริหารสวนตําบล จัดทําโครงการ
บริหารจัดการหนวยกูชีพ  

มีวัตถุประสงค เ พ่ือจัดบริการการแพทย              
ก อ น ส ง โ ร ง พ ย า บ า ล  ต ล อ ด  2 4  ชั่ ว โ ม ง                        
ใหผูรับบริการ ท่ี เจ็บปวยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางทันทวงที 
เปนการสรางหลักประกันถึงความปลอดภัยของ
ป ร ะ ช า ช น เ ม่ื อ เ กิ ด ก า ร เ จ็ บ ป ว ย ฉุ ก เ ฉิ น                     
และอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนท้ังทางรางกายและจิตใจ ระยะเวลา
ดําเนินการตั้ งแตวัน ท่ี  1 ตุลาคม 2554 ถึง                  
30 กันยายน 2555 งบประมาณ 350,400 บาท 
เพ่ือเปนคาตอบแทนเจาหนา ท่ีผูปฏิบัติการ                   
กูชีพ - กูภัย และคาวัสดุปองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัย 

 

จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ห ลั ก ฐ า น เ อ ก ส า ร
ประกอบการเบิกจาย พบวา องคการบริหารสวน
ตําบลมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีกูชีพประจําหนวยกูชีพ 
องคการบริหารสวนตําบล ใหปฏิบัติหนาท่ีโดยอยูเวร
ปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนยปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ 
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบงเปน 2 ผลัด ตั้ งแต               
เวลา 07.30 น. – 20.00 น. และตั้งแตเวลา                
20.00 น. – 07.30 น. ของวันรุงข้ึน กําหนดให                
คาเบี้ยเลี้ยง ผลัดละ 4 คนๆละ 120 บาท และ               
ไดเบิกจายคาตอบแทนใหผูปฏิบัติการกูชีพ – กูภัย 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 255,720 บาท ในจํานวน
นี้ มีผูปฏิบัติการ ท่ีเปนบุคคลภายนอก ซ่ึงไดรับ
มอบหมาย ให ปฏิ บั ติ ง าน  โ ด ย มิ ใ ช พนั ก ง าน                 
ส วนท อง ถ่ินและ มิ ใช อาส าส มัครป อง กันภั ย               
ฝายพลเรือน (อปพร.) เปนเงิน 147,030 บาท  

การจายคาตอบแทนใหผูปฏิบัติการท่ีเปน
บุ คคลภายนอกและ มิ ใช อาส าส มัครป อง กัน                 
ฝายพลเรือน (อปพร.) มิอาจกระทําได เนื่องจากไมมี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดกําหนดใหเบิกจายได 
เ ป น ก า ร ไ ม ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเ งิน การฝากเ งิน การเก็บรักษาเ งิน และ              
การตรวจเ งินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
พ.ศ .  2547  ข อ  67  และไม อาจ เบิ กจ า ย ได                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนา ท่ีทอง ถ่ิน                  
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เนื่องจากตามคําสั่ง 
องคการบริหารสวนตําบลสั่ งให เจาหนา ท่ีกูชีพ
ประจําหนวยกูชีพองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติ
หนาท่ีอยูเวรปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนยปฏิบัติงาน
ของหนวยกูชีพ ท่ีตั้งอยูในอาคารท่ีทําการ องคการ
บริ ห า รส วนตํ าบล  จึ ง ไ ม อ า จ เบิ กค า ใ ช จ า ย                          
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ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
ในการเดินทางไปราชการไดอีกเชนกัน 

ขอใหนํา เ งิน ท่ี เบิกจ ายค าตอบแทนใหแก 
ผูปฏิบัติราชการท่ีมิใชบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและมิใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) สงคืนคลังองคการบริหารสวนตําบล 
ใหครบถวนเสร็จสิ้นโดยเร็ว และตอไปขอใหสั่งกําชับ
และควบคุมใหเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบปฏิบัติ ให
ถูกตองตามระเบียบดังกลาวฯ โดยเครงครัด 

8. จายเงินคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ตามโครงการเทศบาลพบประชาชนและออก
หนวยเคลื่อนท่ี 

- เ ท ศ บ า ล ฯ  อ อ ก คํ า สั่ ง ใ ห พ นั ก ง า น               
สวนทอง ถ่ินและพนักงานจางในแตละสวน                    
งานออกปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน เพ่ือจัด
กิจกรรมใหบริการประชาชน จํานวน 5 หมูบาน  

- เบิกจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา เบิกจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ในการออกจั ด เ ก็บภา ษี                  
และคาธรรมเนียมคาน้ําประปา ในการประชุม
ประชาคมหมูบาน 

 
 
 
 

แตการปฏิบัติงานดังกลาวไมใชการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีปกติและลักษณะงานบางอยางสามารถ
ปฏิบัติงานในท่ีตั้งสํานักงานหรือในเวลาราชการได 

เ ป น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2550 เรื่ อง  การเบิกจ ายเ งิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ไดตอบขอหารือเพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นําไปเปนแนวทางปฏิบัต ิ                 
ตามหนังสือกรมสง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน                  
ท่ี มท 0808.4/5597 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
สรุปวา กรณีเทศบาลจัดงานประเพณีหรืองานอ่ืนๆ
เปนครั้งคราว จะสามารถเบิกจายคาตอบแทน             
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกผูปฏิบัติงานได 
หากไดปฏิบัติงานหนาท่ีปกติ โดยลักษณะงาน                
ส ว น ใ หญ ต อ งปฏิ บั ติ ใ น ท่ี ตั้ ง สํ า นั ก ง า นแล ะ                      
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งสํานักงาน 
แตหากไดรับคําสั่งใหไปจัดงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน 
ถือเปนการเดินทางไปราชการชั่วคราวก็มีสิทธิเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบฯ   
ขอ 13 ท้ังนี้  ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีตอง               
ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง กรณีดังกลาวจึงไมสามารถ
เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได 

สาเหตุเกิดจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการเบิก
จายเ งิน เขาใจวา เ ม่ือผูบริหารสั่ ง ใหพนักงาน
ปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ  กร ณี เทศบาล                    
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ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
จัดโครงการตางๆ จะสามารถเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได จึงไมได ศึกษา
ขอกําหนดและหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการใหชัดเจน ทําให                
เบิกจายเงินโดยไมถูกตองตามหลักเกณฑนัยหนังสือ
สั่งการดังกลาว   

ให เรียกเงินท่ีเบิกจายไม ถูกตองสงคืนคลัง
เทศบาลและสั่งกําชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ี รวมท้ังผูบังคับบัญชาแตละระดับชั้นควรให
ความสนใจควบคุมดูแลใหการเบิกจายเงินเปนไป
โดยถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ   
โดยเครงครัด 

9. เบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ ในการปฏิบัติงานตามโครงการงาน
เปดโลกการศึกษาสรางปญญาเด็ก จํานวน                  
22 ราย ตามคําสั่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ดังกลาว ไมถือเปนการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 
ซ่ึงไดกําหนดความหมายของคําวา “เงินตอบแทน” 
ดังนี้ 

     -ปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติ โดยลักษณะ
ส วน ใหญ ต อ งปฏิบั ติ ใ น ท่ี ตั้ ง สํ านั ก ง าน  และ                  
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งสํานักงาน 

     -ปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติ โดยลักษณะ
งานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน           
และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
สํานักงาน 

     -ปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติโดยลักษณะงาน
ปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ           
และไดปฏิบัติงานั้นนอกผลัดหรือกะของตน 

ดังนั้น การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
เวลาราชการ ใหกับขาราชการ ลูกจางและพนักงาน
จาง  ตามคําสั่ งดั งกล าวข างตน ไม ไช เปนการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติ ตามความหมายของ
หนังสือสั่ งการกระทรวงมหาดไทยดังกลาว จึง              
ไมสามารถเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  
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การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผนดินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 67 อนึ่ง
หากขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารใหปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งชั่วคราว ซ่ึงไมใช
งานในหนาท่ีตามปกติ ก็มีสิทธิเบิกคาใชจายในการ
เ ดิ นท า ง ไป ร า ช ก า ร ชั่ ว ค ร า ว  ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ าหนา ท่ีทอง ถ่ิน พ.ศ.  2526                
และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 13 แตไมสามารถเบิก
คาตอบแทนนอกเวลาราชการได ซ่ึงเรื่องดังกลาว
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดตอบขอหารือ      
ผูวาราชการจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/13819 ลงวันท่ี            
28 พฤศจิกายน 2551 

ใหเรียกเงินจากผูตองรับผิดชอบ นําสงคืนคลัง
ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

10. เทศบาลเบิกจายคาตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ใหกับพนักงานจางประจํา 
โรงฆาสัตว  โดยมีคําสั่ งใหพนักงานดังกลาว 
ปฏิบัติหนาท่ีในวันหยุดราชการ 

 

การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานจางดังกลาว              
ในวันหยุดราชการ ชวงเวลาตั้งแต 18.00 น. ถึง 
06.00 น. ของวันรุง ข้ึนนั้น เปนการปฏิบั ติงาน               
ตามหนาท่ีปกติของพนักงานจาง ซ่ึงโดยปกติใน
ชวงเวลาตั้งแต 06.01 น ถึง 17.59 น. เปนชวง             
หยุดพักการปฏิบัติงานประจําวัน และในกรณีท่ีเปน
วันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา พนักงานจางจะได
หยุดพักการปฏิบัติงานตามหนาท่ีตามชวงเวลา          
ท่ีหยุดพักดังกลาวดวย  

ดังนั้น การปฏิบัติงานตามชวงเวลาขางตน              
ถือเปนการปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติ มิไดเปนการ
ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือนอกกะ จึงไมสามารถ             
เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการได 

ขอให เรียกเงินท่ีเบิกจายไมถูกตองขางตน 
ส ง คืนคลั ง เทศบาล และกําชับ ดูแล ควบคุม                
การปฏิบั ติ ง านของ เจ าหน า ท่ีผู รั บผิ ดชอบให                  
ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร                    
โดยเครงครัดเพ่ือมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก 
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11. การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการในชวงเทศกาลปใหมชวง
เทศกาลสงกรานตใหแกเจาหนาท่ีท่ีอยูเวรบริการ
ประชาชนประจําดานตรวจหรือจุดตรวจในเขต
พ้ืนท่ีสําหรับใหบริการประชาชนและนักทองเท่ียว
ตามสถานท่ีตางๆ นอกท่ีตั้งสํานักงาน  

 

ในการเบิกจายเงินคาตอบแทนดังกลาวไดมีการ
จายเงินใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง                 
ท่ี ปฏิ บั ติ ห น า ท่ี ใ น ส ว น ง านกองส า ธ า รณสุ ข                  
และสิ่ งแวดลอม งานกองชาง งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานกองการประปา  

ซ่ึงตามปกติมิไดมีหนาท่ีในการปฏิบัติงานใน
ลักษณะดังกลาวนอกท่ีตั้งสํานักงานแตอยางใด  

จึ ง เ ป น ก า ร ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2550เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงกําหนดใหคาตอบแทนท่ีสามารถ
เบิกจายใหแกพนักงานสวนทองถ่ินไดตองเปนการ
ปฏิบัติงานตามหนาปกติโดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในท่ีตั้งสํานักงาน และไดปฏิบัติงาน
นั้ นนอก เวลาราชการ ใน ท่ีตั้ ง สํ านั ก งานหรื อ                  
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
สํานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง
ปฏิ บั ติ ง าน ในลั กษณะ เป นผลั ดห รื อ กะและ                    
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน เทานั้น 

ขอใหเรียกคืนเงินจากผูตองรับผิดชอบสงคืน
คลังเทศบาล และในโอกาสตอไปใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการฯ ดังกลาวโดยเครงครัด 

12. เบิกจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ของสํานักปลัดฯ สวนการคลัง 
สวนโยธา สวนสาธารณสุขฯ สวนการศึกษา                  
และสวนสวัสดิการสังคม โดยใชคําสั่งเดียวกัน 
ปฏิบัติงานท้ังป และไมไดกําหนดลักษณะงาน              
ท่ีขอปฏิบัติตามความจําเปนบางครั้งบางคราว
ของแตละสวน และเม่ือปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการแลวเสร็จ ไมมีรายงานผลการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตอผูอนุ มัติภายใน 15 วัน            
นับแตวันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 
 
 

จึงเปนการปฏิบัติท่ีไมถูกตองตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2550 เรื่ อง  การเบิกจ ายเ งิน                
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 3 และขอ 7.2 
สาเหตุเกิดจากการขาดความสนใจในระเบียบของ
เจาหนาทีท่ีเ ก่ียวของและการไมใหความสําคัญ       
ปลอยปละละเลยของผูบริหาร 
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ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
13. เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงหนวยกูชีพใหกับ               

ผูปฏิบัติหนาท่ีในชวงเทศกาลใหกับผูปฏิบัติหนาท่ี
ของเทศบาล ไดแก คาเลี้ยงหนวยกูชีพท่ีปฏิบัติ
หน า ท่ี ให ความช วย เหลื อ อุบั ติภั ย เบื้ องต น                   
เนื่องในเทศกาลสงทายปเกาและวันสงกรานต 

    ไดชี้แจงวา เงินคาตอบแทนตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวย
บริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ.2552 ลงวันท่ี                    
29 ธันวาคม 2552  

 

เทศบาลไม มีหนวยบริการหรือหนวยงาน                
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนแตปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
อยูในสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศ
ดังกลาว จึง เปนการเบิกจายโดยไม มีระเบียบ
กําหนดใหเบิกจาย 

“เจาหนาท่ี” หมายถึง ขาราชการ/พนักงาน  
ลูกจางประจํา ในสังกัด ท่ีดํารงตําแหนงหรือท่ีไดรับ
คําสั่งแตงตั้ งใหปฏิบัติงานในหนวยบริการหรือ                
น อ ก ห น ว ย บ ริ ก า ร  ห รื อ ต า ง ห น ว ย บ ริ ก า ร                    
เพ่ือใหบริการ สนับสนุนดานบริการหรือรวมบริการ 
และใหความหมายรวมถึงบุคลากรจากหนวยงานอ่ืน
ท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานในหนวยบริการ 

“หน วยบริการ” หมาย ถึง  โ รงพยาบาล 
ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย สถานบริการ
สาธารณสุข หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน                 
แตปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันและมีอํานาจหนาท่ี
หรือวัตถุประสงคในการใหบริการดานสาธารณสุข 
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 

“เงินคาตอบแทน” หมายถึง เงินท่ี อปท. จาย
ใหแกเจาหนาท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เสริมสราง
แรงจูงใจ และตอบแทนในการปฏิบัติงานในเวลา
ราชการหรือนอกเวลาราชการในหนวยบริการ                 
นอกหนวยบริการ หรือตางหนวยบริการ 

ขอ 4 การจายเงินตอบแทนใหแกเจาหนาท่ี                 
ท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัด อปท. ใหนํา
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงิน
คาตอบแทนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 มาใช
บังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ อัตราการจายตองไมเกิน
อัตราท่ีกําหนด และเปนไปตามสถานการณคลัง                
ของ อปท. 

       14.การเบิกจายเงินคาตอบแทนอาสาสมัคร
กูชีพ  

เ ท ศ บ า ล ทํ า สั ญ ญ าจ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร
อาสาสมัครกูชีพเปนรายเดือน โดยปฏิบัติงาน              
วันจันทร  – วัน ศุกร  ตั้ งแต เ วลา  08 .30 –                      
16.30 น.  และกําหนดวาในกรณีท่ีผู ว าจาง                  

กรณีดังกลาว อาสาสมัครกูชีพ เปนบุคคลนอก
มิ ใ ช พนั ก ง านขอ ง เ ทศบาล  จึ ง เ บิ กจ า ย เ งิ น
ค า ต อบ แ ทน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น น อ ก เ ว ล า แ ล ะ                      
เบิกจายเงินคาเครื่องแตงกาย ไมได 

อนึ่ง การทําสัญญาจางเหมาบริการอาสาสมัคร
กูชีพดังกลาว เทศบาลกําหนดเง่ือนไขเฉพาะเวลา
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ไดมีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูวาจาง
จะจายเงินเพ่ิมนอกเหนือจากคาจางขางตน
ตามแตผูวาจางจะพิจารณาตามสมควร และ               
ไม เ กินระเบียบของทางราชการกําหนด ซ่ึง
เทศบาลเบิกจายเพ่ิมนอกเหนือจากคาจางขางตน
ตามแตผูวาจางจะพิจารณาตามสมควรและ                 
ไม เ กิ น ร ะ เ บี ย บขอ งทา ง ร า ช กา ร กํ าหนด                     
ซ่ึ ง เ ทศบาล เบิ กจ า ย เ งิ นค า ตอบแทนกา ร
ปฏิบัติ งานนอกเวลาใหแกอาสาสมัครกูชีพ                    
เปนคาตอบแทน และเบิกจายเงินเปนคาวัสดุ
เครื่องแตงกาย เสื้อโปโลใหแกอาสาสมัครกูชีพ  

ปฏิบัติงานโดยไมคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน แตการ
ปฏิบัติงานตามระบบการแพทยฉุกเฉิน (หนวยกูชีพ) 
มีความจําเปนตองใหบริการประชาชนผูเจ็บปวย
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

ใ ห เ รี ย ก เ งิ น ส ง คื น ค ลั ง เ ท ศ บ า ล  แ ล ะ                       
ใหตรวจสอบการเบิกจายคาตอบแทนนอกเวลา
ใหกับอาสาสมัครกูชีพตามสัญญาจางเหมาบริการ      
วาในเดือนอ่ืน ๆ มีการเบิกจายเงินเปนจํานวนเทาไร 
แลวใหนําเงินตามจํานวนท่ีตรวจสอบไดสงคืน               
คลังเทศบาล 

     15 .  อบต.ไดจัดโครงการรณรงคปองกัน               
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานต และโครงการเตรียมรับเสด็จ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว  เ ส ด็ จ                           
พระราชดําเนินทางชลมารค ทอดพระเนตร
ทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยา ซ่ึง อบต. ไดมี
คํ า สั่ ง ใ ห บุ ค ค ล เ บิ ก จ า ย เ งิ น ค า ต อบ แ ท น                    
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท้ังท่ีบุคคลนั้น ๆ 
ไมใชพนักงานสวนทองถ่ิน 
 

การเบิกคาตอบแทนดังกลาว ไมมีสิทธิเบิก 
ดังนี้ 

1. เบิกคาตอบแทนซํ้าซอน ระหวางโครงการ
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลป ใหม เทศกาลสงกรานต  เนื่ อ งจาก                    
ไดเบิกจายคาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม
สําหรับโครงการแลว  

2. พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน               
ทําการปกติและในวันหยุดราชการ มีลักษณะงาน
สวนใหญของบุคคลดังกลาวตองปฏิบัติงานในท่ีตั้ง
สํานักงาน แตไปปฏิบัติงานตามโครงการนอกท่ีตั้ง
สํ า นั ก ง า น  แ ล ะ บุ ค ค ล บ า ง ค น มี ห น า ท่ี                          
ความรับผิดชอบเปนผูควบคุม กํากับดูแล เปนบุคคล
ท่ีไมสามารถเบิกจายคาตอบแทนได 

3. บุคคลบางคนท่ีไมใชพนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจ างประจํ า หรือลูกจ างชั่ วคราวรายเดือน                 
ของ อบต. และไมไดเปนอาสาสมัครปองกันภัย                 
ฝ ายพล เ รื อน  (อปพร . )  เ ช น  ตํ า รวจ  กํ านั น 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน แพทย
ประจําตําบล เปนตน เปนบุคคลท่ีไมสามารถ                   
เบิกจายเงินคาตอบแทนได 

4. เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามโครงการ   
ตาง ๆ ไมไดรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตอผูมีอํานาจอนุมัติ ภายใน 15 วันนับแต
วันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
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จึง เปนการปฏิบัติ ท่ี ไม ถูกตองตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4562 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสามารถพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมเติมไดจากหนังสือขอหารือตามหนังสือกรม    
การปกครอง ท่ี  มท 0808.4/7892 ลงวัน ท่ี                    
20 มิถุนายน 2550 เรื่อง หารือการจายคาอาหารทํา
การนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกรมสงเสริม                 
การปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/13819 ลงวันท่ี 
25 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หารือการเบิกจายเงิน
ตอบแทนนอกเวลาราชการ 

ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
หาผูรับผิดชอบ กรณีการไมปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การ หรือการเบิกจายโดยไมมีระเบียบกําหนดให
เบิกจาย ทําใหราชการเกิดความเสียหาย หากพบวา
เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่ งการ 
หรือไมมีระเบียบใหเบิกจาย ใหนําเงินสงคืนคลัง 
กรณีไม เห็นดวยให ทําหนั งสือหารือกระทรวง 
มหาดไทยเพ่ือหาขอยุติตอไป และในโอกาสตอไปให
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาวโดย
เครงครัด เพ่ือมิใหเกิดกรณีเชนนี้ อีกหากพบวา                 
ยังมีการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง จนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการ อาจมีความผิดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ เ งินแผนดินว าด วยวินั ย                  
ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 

ใหผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับการให
เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีในเวลาราชการ 
สวนกรณีการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการให
พิจารณาเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชน
ของทางราชการและปฏิบัติตามหนังสือดังกลาว
อยางเครงครัด 

    16. เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เ ว ล า ร า ช ก า ร ใ ห แ ก พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบรอยชุมชนในเขตเทศบาล  
ท่ี ปฏิ บั ติ ต าม คํ าสั่ ง เทศบาล  โดยการออก                   

การปฏิบัติงานดังกลาวไมถือเปนการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ีปกติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.4/ว 1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 
เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน                   
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ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
ลาดตะเวนภายในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ี อ่ืน                  
ท่ี เ ก่ี ยวของตาม ท่ีสถานีตํ ารวจ อํา เภอและ                
ฝายปกครองหรือผายความม่ันคงของอําเภอ               
รองขอ  

ซ่ึงกําหนดใหเงินคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา
ราชการ เปนเงินท่ีจายใหแกพนักงานสวนทองถ่ินท่ี
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีปกติ โดยลักษณะงานสวนใหญ
ตองปฏิบัติงานในท่ีตั้งสํานักงาน และไดปฏิบัติงาน
นั้นนอกเวลาราชการใน ท่ีตั้ งสํ านั กงาน หรือ                   
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
สํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตอง
ปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ และได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน  

ลักษณะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดังกลาว 
ตามคําสั่งใหไปปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งสํานักงาน จึง             
ถือเปนการเดินทางไปราชการชั่วคราว ไมอยูใน
หลัก เกณฑ ท่ี จะ มีสิ ทธิ ได รั บค าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จึงไมสามารถเบิกจายคาตอบแทนนอกเวลา
ราชการดังกลาวได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง               
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 67 

ให เรียกเ งินจากผูรับผิดชอบนําสงคืนคลัง                
ให เ ส ร็ จสิ้ น โดย เ ร็ ว  และให กํ าชั บ เจ าหน า ท่ี
ผูรับผิดชอบศึกษาทําความเขาใจกฎหมาย ระเบียบ 
ข อ บั ง คั บ  แ ล ะ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง                        
เ พ่ือถือปฏิบัติ โดยเครงครัด โดยผูบังคับบัญชา               
ทุกระดับตองตรวจสอบความถูกตองกอนการอนุมัติ
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ           
ในลักษณะเชนนี้ไดอีก 

 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
ขอบกพรอง การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 
  1. เงินชดเชยในการเดินทางไปราชการโดยรถยนตสวนตัวในอัตรากิโลเมตร ละ ๔ บาท ไมมี
หลักฐานวาไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจใหใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะ 
  2. คาใชจายในการเดินทางไปเขารวมประชุมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย หรือรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  3. คาใชจายในการเดินทางไปเขารับการฝกอบรมท่ีจัดโดย อปท. อ่ืน 
  4. คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ 

5. คาลงทะเบียนเกินสิทธิ 
 
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยไมสมควรตองจายและไมเปนการประหยัด ดังนี้ 
 
  1) อนุมัติใหเดินทางกอนและหลังการอบรม 1 วัน โดยไมมีเหตุจําเปนตองเดินทางไปกอนลวงหนา
หรือพักแรมตอเนื่อง จากระยะทางและระยะเวลาสามารถเดินทางในวันลงทะเบียนได และกลับไดทันที ทํา
ใหตองจายเงินโดยไมจําเปน 
  2) อนุมัติใหนํารถยนตสวนกลางไปราชการยังสถานท่ีเดียวกัน 2 คนๆ ละคัน ท้ังท่ีสามารถใชรถ
คันเดียวกันได ทําใหตองจายเงินโดยไมจําเปน 
  3) หนวยงานผูจัดการอบรมฯ ไดจัดเล้ียงอาหาร แตผูเบิกขอเบิกคาเบ้ียเล้ียงเต็มจํานวน ทําให
เบิกจายเกินสิทธิการเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 

1) ระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น พ.ศ.2526 และ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2548 
   ขอ 12 การเดินทางไปราชการช่ัวคราว ไดแก (1) การไปปฏิบัติราชการช่ัวคราวนอกท่ีตั้ง
สํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติตามคําส่ังผูบังคับบัญชา หรือตามหนาท่ีท่ีปฏิบัติราชการโดยปกติ 
    ขอ 15 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลา
ออกจากสถานท่ีอยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติจนถึงกลับถึงสถานท่ีอยู หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการปกติ 
แลวแตกรณี 
   เวลาเดินทางไปราชการ ใหนับย่ีสิบส่ีช่ัวโมงเปนหนึ่งวัน ถาไมถึงย่ีสิบส่ีช่ัวโมงหรือเกิน
ย่ีสิบส่ีช่ัวโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกินย่ีสิบส่ีช่ัวโมงนั้นนับไดเกินสิบสองช่ัวโมงใหถือเปนหนึ่งวัน 
   ขอ 21 การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคา
พาหนะไดโดยประหยัด 
   ขอ 24 การใชพาหนะสวนตัวไปราชการ ผูเดินทางจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ
จังหวัดจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะ 
สวนตัวได 
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  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 42 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2550  เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด เงินชดเชย และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ 
   1. อัตราคาพาหนะรับจางขามเขตจังหวัดระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการ กับสถานท่ียานพาหนะประจําทางหรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีตองใชในการเดินทางไปสถานท่ี
ราชการ 
   - เดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ กับจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกับกรุงเทพ หรือการ 
เดินทางขามเขตจังหวัดท่ีผานกรุงเทพใหเบิกเทาท่ีจายจริงภายในวงเงินเท่ียวละไมเกิน 600 บาท 

- เดินทางขามเขตจังหวัดอ่ืน ใหเบิกเทาท่ีจายจริงภายในวงเงินเท่ียวละไมเกิน 500 บาท 
2. เงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ 

   - รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
   - รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

3. คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนตองจาย 
   - กรณีไมจายไมอาจเดินทางถึงจุดหมายแตละชวงท่ีเดินทางไปราชการได 
   - ไมเปนคาใชจายท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเฉพาะ 
   - ไมใชคาใชจายท่ีเกี่ยวกับเนื้องานท่ีไปปฏิบัติราชการ ซ่ึงถือเปนคาใชจายในการ
บริหารงาน 
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2879 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 
2550 เรื่อง การเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่น กําหนดให อปท. นําบัญชีอัตรา
คาใชจายท่ีกําหนดไวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ.2550 มาถือปฏิบัติแทนอัตราคาใชจายท่ีไดกําหนดไวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยใหมีผล
บังคับใชตั้งแต28 สิงหาคม 2550 เปนตนไป 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0712 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 
2554 เรื่อง การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถิ่นกําหนดให อปท. นํา
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 5 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 มาใชโดยอนุโลม 
โดยมีผลบังคับใชสําหรับ ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ ตั้งแตวัน ท่ี 23 ก.พ. 2554 เปนตนไป 

5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0502/1991 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2538 เรื่อง การ 
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การเดินทางไปราชการเพ่ือไปรวมงานรับเกียรติบัตรขาราชการ
ดีเดน หรือเพ่ือไปรวมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มิใชการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบตามปกติของขาราชการหรือสวนราชการโดยตรงนอกท่ีตั้งสํานักงาน 
ดังนั้น การเดินทางไปรวมงานดังกลาว จึงมิใชการเดินทางไปราชการช่ัวคราว ตามนัยมาตรา 13 (1) แหง
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และไมสามารถเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการได 
   6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว 101 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2547 
เรื่อง การเบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 

1. หลักฐานประกอบการเบิกจาย 
    - กรณีมีหนังสือ หรือบริษัทตัวแทนจําหนาย ใชใบแจงหนี้ของบริษัทโดยไมตอง
รอใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือกากบัตรโดยสารเครื่องบินจากผูเดินทาง 
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    - กรณีจายเปนเงินสด ใหใชใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบินเปน
หลักฐานการเบิกจาย 
    - กรณีซ้ือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) ใหใชใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียด
การเดินทาง 
    2. กรณีหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย 
    - ใหขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือใบรับเงิน 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และใหทําคํารับรองวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ 
    - ใหทําหนังสือรับรองการจายเงิน โดยช้ีแจงสาเหตุการสูญหาย และไมอาจขอ
สําเนาหรือภาพถายไดพรอมทําคํารับรองวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ เสนออธิบดี 
หรือ ผวจ. 
    3. การเบิกคาโดยสารเครื่องบินและคาธรรมเนียมการใชสนามบินไดเทาท่ีจายจริง
ไมเกินอัตราท่ีกําหนดตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน โดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ตั้งแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2547 เปนตนไป 
 
การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตางประเทศ) 
 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3446 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง 
การเดินทางไปราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ ของ อปท.
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพ่ือการเดินทางไปราชการตางประเทศ ดังนี้ 
   1. ใหนําฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนท่ัวไป ท่ีตองนํามาจัดทํา
งบประมาณของปงบประมาณท่ีผานมาคิดคํานวณการตั้งงบประมาณตามอัตรา 
   2. ใหใชสําหรับผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น ไดแก รองนายก เลขานุการนายก 
ท่ีปรึกษา และประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ของ อปท. 
   3. การขอโอนงบประมาณ กรณีท่ีไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน ใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีท่ีมีความจําเปน มิใหเกิดความเสียหายแกราชการเทานั้น แตตองไมเกินวงเงินงบประมาณกําหนด 
   4. ผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบคาใชจายในการเดินทางฯ อนุมัติบุคคลตามขอ 2 
พิจารณาเฉพาะกรณีจําเปนท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานนั้น ๆ อยางแทจริง โดยพิจารณาจํานวนคน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและประหยัด 
   5. กลับมาแลวใหรายงานสรุปประโยชนท่ีไดรับใหผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0809.3/ว 2988 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2550 เรื่อง 
การเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานในตางประเทศของ อปท. กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ตองเปนโครงการท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาความเจริญกาวหนาใหแก อปท. และ
เกิดประโยชนตอประชาชนโดยตรง 
   2. ผูท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศในแตงละโครงการควรกําหนดเฉพาะผูบริหาร
ทองถิ่นผูชวยผูบริหารทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในระดับผูบริหารในทองถิ่นนั้น และตองเป นผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับโครงการดังกลาว 
   3. ระยะเวลาส้ัน ๆ โดยไมควรเกิน 10 วัน นับแตวันเดินทางไปจนถึงกลับไทย 
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   4. ตั้งงบประมาณอยางเหมาะสมและประหยัด 
   5. ใหมีเอกสารปะกอบการพิจารณา เชน โครงการ กําหนดการ หนังสือตอบรับจาก
หนวยงาน เปนตน 
   6. การพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีจําเปนและมีความสําคัญเกี่ยวของกับภารกิจท่ี
รับผิดชอบโดยตรง 
   7. ใหรายงานผลการไปศึกษาดูงาน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีเดินทางกลับ ตามแบบท่ี
กําหนด 
   8. จังหวัดรายงานผลการอนุมัติให มท.ทราบภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือนตามแบบ 
การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ตางประเทศ) 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1065 ลงวันท่ี 2 เมษายน. 2551 
เรื่อง การควบคุมดูแลและวางมาตรการเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณของ อปท กําหนดใหจังหวัด
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้. 
    1. ควบคุมดูแลการใชจายเงินงบประมาณของ อปท.ในการไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศ
และตางประเทศใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม โดยมุงเนนใหเกิดประโยชนตอ อปท.เปน 
สําคัญ 
   2. วางมาตรการการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณของ อปท. เกี่ยวกับการไป
ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศใหเหมาะสมรัดกุม เพ่ือปองกันการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย 
และเสียหายตอเงินแผนดิน 
   3. กําชับผูมีหนาท่ีดูแล อปท.หลีกเล่ียงการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการใชงบประมาณ
ของอปท.ในทุกกรณี 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 2912 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2553เรื่อง 
การเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานในตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดวา กรณีท่ีมี
ขอตกลงหรือพันธกรณีกับองคกรหรือหนวยงานในตางประเทศ หรือกรณีมีความจําเปนและมีความสําคัญ
เกี่ยวของกับภารกิจงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของหนวยงานอยาง
แทจริงอาจพิจารณาดําเนินการได โดยตองถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไวกอน
แลว และตองไมมีผลกระทบตอสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฅน
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ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. นายก อบต. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เ พ่ื อ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมฯ / ร่ ว มป ร ะชุ ม  ต่ อ                   
ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวทุกครั้ง  

ในแต่ละครั้ ง  นายก อบต.  ได้ อนุญาต                  
ให้พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขับรถยนต์
ให้ นายก อบต. โดยให้เบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2548 ข้อ 12 (1) 

การที่นายกอบต. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
เพ่ือไปอบรม/ประชุม จะต้องเป็นผู้ขับรถยนต์เอง  

ส า ห รั บ ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง ใ ห้ พ นั ก ง า น                          
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขับรถยนต์ส่วนตัว               
นั้ น เป็นการออกค าสั่ ง โดยมิชอบ เนื่ องจาก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นพนักงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง หากนายก อบต. สั่ งให้
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขับรถยนต์
ส่วนตัวให้จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเดินทาง                  
ไปราชการให้เองไม่สามารถเบิกจากงบประมาณ
ของ อบต. ได ้

ขอให้เรียกเงินคืนคลัง อบต. โดยเร็ว รวมถึง
ฎีกาอ่ืนที่เบิกในลักษณะนี้ขอให้เรียกเงินส่งคืนคลัง
ด้วย 

2. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนั ก ง านส่ วนท้ อ งถิ่ น  เ ป็ นค่ าชด เชย 
ค่ า ย านพาหนะแบบ เหมาจ่ า ย  กิ โ ล เมต ร                   
ละ 4 บาท โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 

    ให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาล หรือด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 103 

3 .  เบิ ก เ งิ น ค่ า ช ด เ ชย เป็ นค่ าพาหนะ                  
ในลักษณะเหมาจ่ายส าหรับเป็นค่าพาหนะ
ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า 
1) การเดินทางไปราชการของผู้บริหารและ

พนักงานเทศบาล ส่วนใหญ่ขออนุมัติใช้รถยนต์
ส่วนตัว เพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นพาหนะในลักษณะ
เหมาจ่ายโดยไม่ระบุ เหตุผลความจ า เป็นที่                    
ไม่อาจเดินทางไปราชการโดยรถประจ าทางได้ 

2) การเดินทางไปราชการครั้งละหลายๆ คน 
ในโครงการอบรมหรือโครงการประชุมสัมมนา  
ซึ่ ง จั ด ใ น ส ถา นที่  วั น  แ ล ะ เ ว ล า เ ดี ย ว กั น                            
แต่ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ขออนุมัติใช้
ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการเพ่ือเบิกเงินชดเชย

เป็ นการปฏิบั ติ ไม่ ถู กต้ อ งตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526                
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ.2548 ข้อ 21 
ก าหนดให้การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้
ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะ                
โดยประหยัด ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง 
หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์                
แก่ทางราชการให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทาง
ต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานการ
เดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก ร ณี เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร เ พ่ื อ อ บ ร ม ห รื อ
ประชุมสัมมนาโดยเบิกค่าพาหนะส่วนตัว พิจารณา
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายคนละคัน 

3)  ตามโครงการอบรมหรือ โครงการ
ประชุมสัมมนาแต่ละโครงการไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน มีการแจ้งให้ผู้เดินทางเข้ารับการอบรม
และประชุมสัมมนาของแต่ละโครงการทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเป็นระยะเวลาพอสมควร 
ที่สามารถเตรียมการเดินทางได้ประกอบกับ              
การเดินทางไปราชการดังกล่าวได้เดินทางไปก่อน
วันอบรมหรือประชุมสัมมนาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

เทียบเคียงกับค่าพาหนะประจ าทาง หากพบว่า
เป็นการเบิกจ่ายโดยไม่ประหยัดท าให้ทางราชการ
ต้องจ่ายเงินสูงกว่าความเป็นจริง ให้เรี ยกเงิน
ส่วนเกินส่งคืนคลัง และส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานการน าเงินฝากธนาคารให้ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

ผู้บริหารควรพิจารณาการขออนุมัติใช้พาหนะ
ส่ วนตั วและ เบิ กจ่ าย เ งิ นชด เชยค่ าพาหนะ                    
ในลักษณะเหมาจ่ายตามความจ าเป็น เพ่ือให้การ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและประหยัด เ พ่ือน าเงินไปพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ เกิดประโยชน์สู งสุดและสั่ งก าชับ                 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

4. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
เกินสิทธิ ดังนี้ 

   1) ขออนุญาตเดินทางไปราชการ เพ่ือเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้ปฏิบัติงาน                
ด้านช่าง โดยเบิกค่าพาหนะ รถยนต์รับจ้าง                    
ค่ารถโดยสารประจ าทาง แต่เดินทางไปร่วม
ประชุมดังกล่าว ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ
และเบิก เป็นค่ าน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง  โดยไม่ ได้                     
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

   2 )  เ บิ กจ่ า ย เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ดิ นทา ง                  
ไปราชการ เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการเลือกใช้สารเคมี และการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 
2553 โดยออกเดินทางวันที่ 17 มกราคม 2553 
เ ว ล า  1 8 . 0 0  น .  แ ล ะก ลั บ ถึ ง ที่ พั ก วั น ที่                    
23 มกราคม 2553 เวลา 08.00 น.  การเบิก                  
ค่าที่พักของวันที่ 18, 19, 20 และ 21 ได้                     
รวมเป็น 4 คืน แต่เบิกค่าที่ พัก 5 คืนจึงเบิก                    
เกินสิทธิ 1 คืน เป็นเงิน 1,000 บาท 

ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืน
คลังเทศบาลฯ โดยเร็ว และพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บผิ ดชอบ กรณี เบิ กซ้ าซ้ อนการ เบิ กจ่ าย                      
ค่าพาหนะตามควรแก่กรณี  และต่อไปขอให้
พิ จ า ร ณ า ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ เ ป็ น ไ ป                     
ตามระเบียบ และหนังสือ สั่ งการที่ เกี่ยวข้อง                
โดยเคร่งครัด 

5. เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                
ไปราชการจังหวัด โดยเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน     
ไป – กลับ แต่ไม่มีกากบัตรโดยสารเครื่องบิน             
และใบเสร็จรับเงิน หรือส าเนากากบัตรโดยสาร

เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ                         
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0803/ว 1575 ลงวันที่                 
5 ตุลาคม 2547 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  กค 0409.6/ 
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และส าเนาใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรอง              
การจ่ายเงิน 

ชี้ แ จ ง ส า เหตุ ที่ ก า กตั๋ ว เ ค รื่ อ งบิ นหรื อ
ใบเสร็จรับเงินนั้นสูญหาย พร้อมทั้งค ารับรอง              
ว่ า ยั ง ไ ม่ เ ค ย น า ฉ บั บ จ ริ ง ม า เ บิ ก เ งิ น จ า ก                        
ทางราชการ และหากค้นพบภายหลังจะไม่น ามา
เบิกจ่ายอีก เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ให้ ใช้ เอกสารดั งกล่ าว เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายได้  

ว  1 01  ล ง วั นที่  9  กั น ย ายน  2547  เ รื่ อ ง                        
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบคืนน าส่งคลัง
เทศบาลแล้วส่งส าเนาใบเสร็จรับเงินให้ส านัก  
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไป 

6. ตามค าสั่งให้พนักงานเทศบาลเดินทาง              
ไปราชการ เ พ่ือเข้ าประชุมใหญ่สามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในฐานะอนุกรรมการ
สหกรณ์และกรรมการด าเนินการโดยเบิกเป็น              
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
 

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ฯ  ไ ม่ ใ ช่ กิ จ ก ร ร ม
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลฯ จึงไม่สามารถน ามาเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย               
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 ได้ 

ให้ เ รียก เงินจากผู้ อนุมั ติ โดยมิชอบด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยคืนคลังเทศบาล                 
และส่งส าเนาหลักฐานการน าส่งให้ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดตรวจสอบ 

7. เทศบาล เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                 
ไปราชการ เ พ่ือ เข้ ารับพระราชทานเครื่ อง                    
ราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  

ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร่ ว ม พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเรื่องเฉพาะตัว มิใช่          
การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ในความ
รั บ ผิ ดช อบตามปกติ ข อ งข้ า ร า ชกา ร  ห รื อ                    
ส่วนราชการโดยตรงนอกที่ตั้งส านักงาน 

ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                  
ไปร่วมงานดังกล่าวได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0502/1991 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 
เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง แล้วส่ง
ส าเนาหลักฐานการส่งคืนให้ส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดเพ่ือประกอบการตรวจสอบด้วย 

8. เทศบาล เจ้าภาพจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการและบุคคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสูตรข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นมืออาชีพฯ โดย อบต. เบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ท้องถิ่น เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม  

เนื่องจากโครงการดังกล่าว เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรม ซึ่งเป็นการด าเนินการ              
ในลักษณะผู้ประกอบกิจการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรอ่ืนๆ ทั่วประเทศ  

จึงไม่อาจถือได้ว่าอยู่ในขอบอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลที่จะกระท าได้ ซึ่งกรณีนี้กรมส่งเสริม                 
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 การปกครองส่วนท้องถิ่นยั งไม่มีกฎหมายให้

เทศบาลด าเนินการเป็นผู้ประกอบกิจการให้
ฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ 

     เ ป็ นก าร ไม่ ถื อปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ                 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

ให้หาผู้ รับผิดชอบชดใช้ เงินที่ เบิกจ่ายไป                  
ไม่ถูกต้องดังกล่าว ส่งคืนคลังองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลโดยเร็ว 

9. เบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้บุคคลต่าง ๆ ได้แก่ 
นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน การฝึกซ้อมแบ่งเป็น 2 ช่วง 
ระหว่างเวลา 07.00 – 10.00 น. และ 14.00 – 
15.30 น. ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมในสถานศึกษา                 
ที่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนปฏิบัติราชการ และ
การฝึกซ้อมไม่มีการพักแรมในสถานที่ฝึกซ้อม 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของ เ จ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น  พ .ศ . 2526                  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ.2548 ข้อ 15  
การนับเวลาเดินทางไปราชการเ พ่ือค านวณ                 
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่
อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ จนถึงกลับถึง
สถานที่อยู่ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง
ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง  
ให้ถือเป็นหนึ่งวัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 
เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. ข้อ 1 กรณี อปท.ส่งนักกีฬาหรือนัก
กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ 
ดังนี้  ข้อ 1.2 (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก
นักกีฬาหรือนักกรีฑาให้เบิกจ่ายในอัตราต่ าสุด          
ตามระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

ก ร ณี มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ก็ บ ตั ว ก่ อ น                       
การแข่งขันในแต่ละครั้งให้เก็บตัวนักกีฬาหรือ 
นักกรีฑาได้ไม่ เกิน 30 วัน พร้อมทั้งโค้ชและ                  
ผู้ควบคุมซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึง                
การเบิกจ่ายในการฝึกซ้อมไว้ 
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10. อบต.เบิกค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง                    

ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 3 โครงการ คือ  
1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น การอนุรักษ์

บ า รุ ง รั กษาทรัพยากรธรรมชาติ และศิ ลป 
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ที่ประเทศกัมพูชา  

2.  โครงการยุทธศาสตร์การ เชื่ อมโยง
ประชาคมอา เซี ยนกั บผลต่ อจั งหวั ด  ด้ าน                   
การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ที่ประเทศ
สเปนและโปรตุเกส   

3. โครงการการจัดการความรู้ เ พ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

 
 

การปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/                
ว 1099 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับ
แผนการฝึกอบรม จั ดประชุมสัมมนา และ                     
การดูงานที่ให้ส่วนราชการงดหรือชะลอโครงการ                
ที่มีการเดินทางไปต่างประเทศให้ปรับมาเป็นใน
ประ เทศ ยก เว้น โครงการใดมี เ งื่ อนไขตาม                     
มติคณะรัฐมนตรีก็ให้เสนออนุมัติรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีๆ ไป  

ซึ่ ง ก ร ะท ร ว ง ม ห า ด ไท ย ข อ ใ ห้ จั ง ห วั ด                    
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ                
ในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/              
ว 1099 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับ
แผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนาและการดูงาน 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่                
มท 0809.3/ว 2912 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 
เรื่อง การเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 

ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว เพ่ือหา
ผู้ รับผิดชอบชดใช้ เงินคืนคลั ง  และสั่ งก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

11. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ                
มี บุ คคล เข้ า ร่ ว ม เดิ นทา ง  จ านวน  20  คน                     
ในจ านวนนี้มี 2 คน ที่มิใช่บุคลากรของเทศบาล 
ร่วมเดินทางด้วย โดยได้รับอนุมัติให้เดินทาง                
ไปราชการต่างประเทศ 

ซึ่งการอนุมัติทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มิใช่เป็นการ
ให้ยกเว้นระเบียบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศของเทศบาลฯ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการ
เ ดิ น ท า ง ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ทั้ ง  2  ท่ า น                        
จึงไม่สามารถเบิกได้ 

ขอให้น าเงินส่งคืนคลังเทศบาล 
12. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณ
ของ อปท.” จัดโดยชมรมส่งเสริมพัฒนา                  
การบุคลากร มีระยะเวลาในการฝึกอบรม                        
รวม 2 วัน ค่าลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 22 
( 2 )  ซึ่ ง ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ที่ จั ด โ ด ย                     
ส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม (1) 
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 5 คน  
 

หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่มีสิทธิเบิกได้ตาม (1) ให้
เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน                
วันละ 600 บาท/คน (อัตราตามบัญชีหมายเลข 6) 
ซึ่ งต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละวัน                    
เกินกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ งขึ้นไป หากระยะเวลา                  
การฝึกอบรมในแต่ละวันไม่เกิน 3 ชั่วโมงครึ่ง                  
ให้เบิกค่าลงทะเบียนได้ก่ึงหนึ่ง 

ดังนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนมีสิทธิ
เบิกจ่ ายค่าลงทะเบียนได้ ในระยะเวลาการ
ฝึกอบรมจ านวน 2 วัน ในอัตราวันละ 600 บาท 
เ ป็ น เ งิ น  1 ,20 0  บ า ท  จึ ง เ บิ ก เ กิ น สิ ท ธิ ไ ป                         
คนละ 2,700 บาท รวม 5 คน  

ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชดใช้เงิน 
ส่งคืนคลังเทศบาลฯ แล้วส่งส าเนาหลักฐานการ
ส่งคืนไปให้ตรวจสอบด้วย และก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ดชอบปฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบกระ ทรว ง 
มหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

13. เทศบาลจัดโครงการอบรมและพัฒนา                
ดู งานภายในประเทศและต่างประเทศของ
ผู้บริหารเทศบาลและพนักงานครู เทศบาล                    
โ ดยอบรม เ รื่ อ ง  “การศึ กษาแหล่ ง เ รี ยนรู้                     
ในท้องถิ่น” และศึกษาดูงานต่างประเทศ  

จากการตรวจพบว่า ในจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 34 คน หัวหน้างานเทศกิจ                 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย  

เทศบาลชี้แจงว่า หัวหน้างานเทศกิจ ได้ท า
หน้าที่ดูแลการจราจรอ านวยความสะดวกบริเวณ
หน้าโรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับครู 
นักเรียน และชุมชนให้มีความปลอดภัย จึงได้ไปดู
ง านจราจรของต่ า งประ เทศ เ พ่ือจะได้ น า
ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป 
ส่วนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี3 ท าหน้าที่ใน
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและรวบรวมเอกสารเพ่ือประกอบการ
เบิกจ่ายให้เป็นที่เรียบร้อย อนึ่ง บุคคลทั้ง 2 เป็น
ผู้เกี่ยวข้องตามโครงการ เทศบาลจึงได้ออกค าสั่ง

ซึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก                   
ที่ มท 0809.3/ว 2988 ลงวันที่ 4 กันยายน 2550 
เ รื่ อ ง  ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร เ พ่ื อ ศึ ก ษ า 
ดูงานในต่างประเทศของ อปท. (2) ก าหนดว่า                  
ผู้ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศในแต่ละ
โครงการควรก าหนดเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                
ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบั ติหน้ าที่ ใน ระดับ
ผู้บริหารในท้องถิ่นนั้น และต้องเป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว 

สตง.พิจารณาเห็นว่า การเดินทางไปศึกษา                  
ดูงานต่างประเทศ บุคคลทั้ง 2 ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามแนวทางปฏิบัติที่หนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้น
ก าหนด กล่าวคือ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในระดับผู้บริหาร และไม่เป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ
ดังกล่าว จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย               
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ                      
ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได ้
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ให้เดินทางไปราชการดังกล่าวด้วย เพ่ือให้น า
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานดังกล่าว มาได้
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เรียกเงินคืนจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเงินส่งคืนคลัง  

14. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปช่วยราชการ  

โดยลั กษณะการ เบิ กจ่ าย เป็ นการ เบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามค าสั่ง 
อบต. ได้อนุมัติให้เดินทางไปช่วยปฏิบัติราชการ
แทนข้าราชการที่ย้ายไป ที่ สถจ.เป็นการชั่วคราว 
มีระยะเวลา 6 เดือน โดยให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ซึ่งในลักษณะค่าเช่าที่พัก
เหมาจ่าย อัตราวันละ 800 บาท 2 เดือน  

ซึ่งการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักควรกระท าได้ใน
กรณีที่สถานที่ปฏิบัติราชการนั้นไม่สะดวกในการ
เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับ
สถานที่อยู่  แต่ตามข้อเท็จจริ งระยะทางจาก
สถานที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการสะดวกและ
สามารถเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติ
ราชการกับสถานที่พ านักอาศัยเดิมที่อยู่ก่อนได้รับ
ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องพักแรม 
เนื่องจากอยู่ในท้องที่อ าเภอและจังหวัดเดียวกัน 
การเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายดังกล่าวจึงเป็นการ
เบิกจ่ายที่ไม่ เหมาะสมและไม่ประหยัดตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ควรเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในลักษณะค่าพาหนะ 

การที่ระเบียบก าหนดให้สิทธิในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว
ได้ ทั้งค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย ควรพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและประหยัดในการเบิกจ่ายด้วย 

ให้เรียกเงินส่งคืนคลังโดยเร็ว หรือหากมี
ความเห็นแตกต่างจาก สตง. ให้หารือไปยัง มท.
เพ่ือหาข้อยุติต่อไป 

15. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส าหรับบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

     สถาบันวิจัยฯ ได้ เชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เข้าร่วมประชุม ณ จ.นนทบุรี 

การ เบิ กจ่ า ยค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ เดิ นทา ง                     
ไปราชการของบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงไม่
ส า ม า ร ถน า ม า เ บิ ก กั บท า ง ร าชกา ร ได้  ใ ห้
ผู้รับผิดชอบส่งใช้เงินคืนคลัง และให้พิจารณาโทษ
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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
โดยของให้รับผิดชอบเรื่องค่าเดินทางและค่าท่ีพัก 

จากการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย
ค่า ใช้จ่ าย ในการเดินทางเข้ าร่ วมประชุมฯ                     
โดยเบิกจ่ ายไม่ถูกต้อง ได้แก่  ค่ าจ้ าง เหมา                   
รถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่า              
เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 คน  

แก่ เจ้ าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบตามควรแก่กรณีที่                  
ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบที่ กระทรวง 
มหาดไทยก าหนดจนส่งผลให้เกิดข้อบกพร่อง
ดังกล่าว 

16.  โครงการอบรมเ พ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ผู้ที่ เกี่ยวข้องของเทศบาลมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน บรรลุ เป้าหมายการ
พัฒนาและนโยบายของผู้บริหาร การสร้าง
สัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระห่างพนักงาน 
ผู้ บ ริ ห า ร  สม าชิ ก สภ า  ร ว มทั้ ง น า คว าม รู้                   
และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาเทศบาลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 

จากการตรวจสอบพบว่า การด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว เพ่ือศึกษาดูงานเทศบาล
เมื อ ง ฯ  ด้ านสถาปั ต ยกร รม  ด้ า นศ าสนา
ศิลปวัฒนธรรม ณ อาสนวิหารฯ จั นทบุ รี                  
ด้านการก่อสร้าง แนวคิดและหลักปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน ณ บ้านสุขาวดี                
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลฯ  

ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาดูงานเป็นเวลา 3 วัน 
และสถานที่ ไปศึกษาดูงานก็ ไม่ เกี่ ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ท าให้ต้องสูญเสีย
งบประมาณ  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลง
วันที่  19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไป
ราชการ เ พ่ือศึกษาดู งานทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4  

17. การเดินทางไปราชการในโครงการ
เดียวกันได้ใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะในการ
เดินทาง ซึ่ ง เ พียงพอเหมาะกับจ านวนของ                      
ผู้เดินทางไปราชการ แต่ได้อนุมัติให้ผู้ร่วมเดินทาง
ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการอีก 

จึงต้องจ่ายเงินทั้งค่าน้ ามันเชื้อเพลิงของ
รถยนต์ส่วนกลางและจ่ายค่าชดเชยใช้พาหนะ
ส่วนตัว  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่ าด้ วยค่า ใช้จ่ ายในการเดินทาง                   
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526                   
ข้อ 21 ท าให้เทศบาลต้องจ่ายเงินโดยไม่จ าเป็น
และประหยัด 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม 

และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง   
ของมนุษย์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน  
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  (๑๒)  ประกอบมาตรา  ๑๑  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และข้อ  ๑๑  (๖)  แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
เรื่อง  กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่   
๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เรื ่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื ่อนไขการคุ ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน 
การสงเคราะห์  ในการจัดการศพตามประเพณี  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
ตามประเพณี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
ตามประเพณี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  หมายถึง  การช่วยเหลือเป็นเงินในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสองพันบาท 

ข้อ ๕ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น  ผู้สูงอายุที่ตายต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(๒) มีสัญชาติไทย 
ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้ผู้ที่รับผิดชอบ

ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในขณะ   
ถึงแก่ความตาย  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอต่อศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต  สังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ  หรือสํานักงานเขต  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

(๒) ในจังหวัดอ่ืน  ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
หรือที่ว่าการอําเภอ 

แบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  กําหนด 

ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ  ๖  ต้องยื่นคําขอ
ภายในกําหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร  พร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้  

(๑) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ  พรอ้มสําเนาจํานวนหนึ่งฉบับ 
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ  พร้อมสําเนาจํานวนหนึ่งฉบับ 
(๓) หนังสือรับรองว่าผู้ยื่นคําขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี  ซ่ึงรับรองโดย

บุคคลซ่ึงมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซ่ึงรู้เห็นการจัดการศพผู้สูงอายุรายนั้น 
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลข

ประจําตัวประชาชนของผู้รับรองตาม  (๓)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
แบบหนังสือรับรอง  ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ  และพิทักษ์เด็ก  

เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  กําหนด   
ข้อ ๘ ให้หน่วยงานที่รับคําขอตามข้อ  ๖  ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

และหลักฐานตามข้อ  ๗  เม่ือเห็นว่าคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานดังกล่าวถูกต้องก็ให้หน่วยงาน   
ที่รับคําขอนั้นพิจารณาทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้ที่ยื่นคําขอต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อิสสระ  สมชัย 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๘/๑  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๒  
มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๗๐  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก 

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๖ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก        

ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
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(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก         
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเบี้ ยเลี้ ยง เดินทางและคา เชาที่พัก      
ในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง   
พ.ศ.  ๒๕๓๓   

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเคร่ืองแตงตัวขาราชการที่เดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการยายถ่ินที่อยูของขาราชการ 
หรือลูกจางในกรณีคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คาเชาที่พัก”  หมายความวา  คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
“ยานพาหนะประจําทาง”  หมายความวา  รถไฟ  รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวาดวย 

การขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย  และ 
ใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจําโดยมีเสนทาง 
อัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว”  หมายความวา  รถยนตสวนบุคคล  หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ซ่ึงมิใชของทางราชการ  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

“พ.ข.ต.”  หมายความวา   เงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา 
อยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ 
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ขอ ๕ การอนุมั ติระยะเวลาเดินทางไปราชการ   ใหผูมีอํ านาจอนุมั ติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ  
อนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน        
และเหมาะสม 

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการนั้นแลว  
ใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหนึ่งดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหอนุมัติระยะเวลา       
ออกเดินทางลวงหนากอนเร่ิมปฏิบัติราชการ  และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ
ภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข  ๑  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลง        
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวดที่  ๑ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 

 

ขอ ๘ ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบ      
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๒   
(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓ 
(๓) คาขนยายส่ิงของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจํา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๔ 
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว  ใหหัวหนา 

สวนราชการเจาของงบประมาณใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่กําหนด
เพิ่มข้ึนอีกไมเกินรอยละย่ีสิบหา 

ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง       
ตามความจําเปน  เหมาะสมและประหยัด 

ขอ ๙ การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจําทาง  และใหเบิกคาพาหนะได      
เทาที่จายจริงโดยประหยัด  ไมเกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใชเดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  เวนแตกรณีจําเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงิน 
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คาพาหนะเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด  ก็ใหเบิกคาพาหนะ
เดินทางไดเทาที่จายจริง 

การเดินทางโดยรถไฟ  ใหเบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริง  สําหรับการเดินทาง 
โดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ใหเบิกไดเฉพาะผูดํารงตําแหนง
ระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทา  หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๑  ข้ึนไป  หรือ
ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น  ๒  ข้ึนไป  หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท   
นาวาอากาศโทขึ้นไป  หรือขาราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโทข้ึนไป 

ขอ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจางขามเขตจังหวัด  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่ จัดพาหนะที่ตองใช 
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ  ใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตรา          
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๑๑ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ  ให เบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจายใหแกผูเดินทางไปราชการ  ซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองแลวแตกรณีในอัตรา 
ตอ  ๑   คัน   ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใหคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชย 
ตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง  ซ่ึงสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย 

ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง  ใหใชระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน  
เชน  เสนทางของเทศบาล  เปนตน  และในกรณีที่ไมมีเสนทางกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น   
ใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง 

หมวดที่  ๒ 
การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 
 

ขอ ๑๒ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายไดตามบัญชีทายระเบียบนี้  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือคาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  
หรือรานคาเรียกเก็บ  คาใชสอยเบ็ดเตล็ดและคาทําความสะอาดเสื้อผา  ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข  ๖ 

(๒) คาเชาที่พัก  ใหเบิกเทาที่จายจริง  แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข  ๗   
ผูดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ทายระเบียบนี้  ใหเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง   

ตามความจําเปน  เหมาะสมโดยประหยัด 
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ขอ ๑๓ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวซ่ึงจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับ 
คูสมรสตามมาตรา  ๕๕  แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖       
ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาพาหนะเดินทางของคูสมรสไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง 

คาเชาที่พักของผู เ ดินทางและคูสมรสให เบิกได เทาที่จายจริงในอัตราคาเชาหองพักคู   
ไมเกินคนละรอยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาหองพักคนเดียวที่ผูเดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ 

ในกรณีที่ผูเดินทางมีตําแหนงตามที่กําหนดในบัญชีหมายเลข  ๕  ใหงดเบิกคาเชาที่พักของ 
คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

ขอ ๑๔ ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ
ตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเดินทางซึ่งดํารงตําแหนงดังตอไปนี้  ใหเบิกเงินคารับรองไดเทาที่จายจริง 
 (ก) ประธานองคมนตรี  หรือองคมนตรี 
 (ข) นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี 
 (ค) ประธาน  หรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัติ 
 (ง) ประธาน  ศาลฎีกา  รองประธานศาลฎีกา  หรือประธานศาลอุทธรณ 
(๒) ผูเดินทางนอกจากที่กลาวใน  (๑)  ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง  ทั้งในกรณีเดินทาง 

ไปราชการเปนคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว  ไมเกินอัตรา  ดังตอไปนี้ 
 (ก) กรณีเดินทางไมเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๖๗,๐๐๐  บาท 
 (ข) กรณีเดินทางเกิน  ๑๕  วัน  ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม  (๒)  ได  ตองเปนการเดินทางกรณีใดกรณีหนึง่  

ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนผูเดินทางไปเขารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผูแทนรัฐสภา  

หรือผูแทนสวนราชการ  แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 (ข) เปนผูเดินทางไปเจรจาธุรกิจ  เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ 

ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย 
 (ค) เปนผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเขารวมประชุมเกี่ยวกับความรวมมือระหวาง

หนวยงานของรัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ 
 (ง) เปนผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของ

รัฐบาลตางประเทศ 
 (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามคําเชิญของรัฐบาลตางประเทศ 
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 (ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินคาไทย  หรือสงเสริมสินคาไทยในตางประเทศ  
หรือสงเสริมการลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย  หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ 

 (ช) เปนผูเดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
ขอ ๑๕ ใหผู เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอื่นที่ จําเปนตองจาย 

เนื่องในการเดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงักําหนดไดเทาที่จายจริง 
ขอ ๑๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  

หรือจากหนวยงานใด  ๆ  นอยกวาสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการใหเบิกคาใชจายสมทบได  ดังตอไปนี้ 

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบินใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินไป  -  กลับ  ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสาร
เคร่ืองบินไป  -  กลับแลว  ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน  แมความชวยเหลือนั้นชั้นที่นั่ง      
จะตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  และกรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ใหเบิก 
คาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับที่ไดรับความชวยเหลือ  แตตองไมสูงกวาสิทธิ 
ที่พึงไดรับ 

(๒) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  หรือผูใหความชวยเหลือ
จัดเลี้ยงอาหารให  ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ถาไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด   
ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแลว  จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

 (ข) ถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ  ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ในกรณีที่
จัดเลี้ยงอาหาร  ๒  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๑  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย  และกรณี 
จัดเลี้ยงอาหาร  ๑  มื้อ  ใหเบิกไดไมเกิน  ๒  ใน  ๓  ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 

(๓) คาเชาที่พัก  กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให  ใหเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิ
ของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิ 
ที่พึงไดรับ  และกรณีที่ผูใหความชวยเหลือจัดที่พักให  ใหงดเบิกคาเชาที่พัก 

(๔) คาเคร่ืองแตงตัว  กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัว  ใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว 
ไดตามสิทธิของผูเดินทาง  กรณีไดรับความชวยเหลือคาเคร่ืองแตงตัวตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิก 
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คาเคร่ืองแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด  ซ่ึงเมื่อรวมกับคาเคร่ืองแตงตัวที่ไดรับความชวยเหลือแลว  
จะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ 

(๕) คารับรอง  ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตาม  ขอ  ๑๔ 
(๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับ 

สถานียานพาหนะ  และคาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ  กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ
ใหเบิกไดตามสิทธิ  กรณีไดรับความชวยเหลือตํ่ากวาสิทธิที่พึงไดรับ  ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด       
ตามจํานวนที่ไดจายจริง  รวมแลวตองไมเกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ 

การเดินทางเพื่อดูงาน  ใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได  แตทั้งนี้  ตองไมเกินวงเงิน 
ที่ไดรับความชวยเหลือ 

ขอ ๑๗ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณพิจารณาใหผู เดินทางไปราชการ  
ตางประเทศชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง  ตามความจําเปน  เหมาะสม  และประหยัด  หรือ 
จะเบิกตามสิทธิของตนก็ไดในกรณี  ดังตอไปนี้   

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ  หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะ
ที่ดํารงตําแหนงตามบัญชีหมายเลข  ๕  ซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริง 

(๒) การเดินทางไปปฏิบั ติภารกิจรวมกับหัวหนาคณะผูดํารงตําแหนงระดับ  ๙  ข้ึนไป 
หรือเทียบเทา  ทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิของหัวหนาคณะนั้น 

(๓) การเดินทางไปประชุมระหวางประเทศ  การเจรจาธุรกิจ  หรือปฏิบัติหนาที่อยางอื่น   
ซ่ึงหนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดใหผู เดินทางพักแรมในสถานที่ที่ จัดเตรียมไวให       
หรือสํารองที่พักใหซ่ึงมิใชกรณีที่สวนราชการหรือผูเดินทางรองขอหรือกระทําการใด  ๆ  เพื่อให
หนวยงานที่ เชิญหรือประเทศเจาภาพกําหนดที่พัก   หรือจัดเตรียมที่พักตามความตองการของ 
สวนราชการหรือผูเดินทาง 

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย  ยากจน  ทุรกันดาร  หรืออยูในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกสํารองหมด   

ขอ ๑๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเคร่ืองแตงตัวสําหรับตนเอง 
และคูสมรสตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๘  ได  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนกรณีที่ จําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวพิ เศษ  หรือกรณีจําเปนอื่นโดยไดรับอนุมั ติ 
จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ   

(๒) เปนการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข  ๙  ทายระเบียบนี้  หรือที่กระทรวงการคลังจะกําหนดเพิ่มเติม 
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(๓) ผูซ่ึงเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัวในการเดินทางไปราชการ  หรือเคยไดรับคาเคร่ืองแตงตัว
จากทางราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด  หรือไดรับ 
ความชวยเหลือจากหนวยงานใด  ๆ  ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ  มีสิทธิเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได   
เมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวคร้ังใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวคร้ังสุดทายเกินกวาสองป  นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ  หรือมีระยะเวลา
หางจากการเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศครั้งสุดทายเกินกวาสองปนับแตวันที่เดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย 

กรณีที่ทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใชความผิดของผูเดินทาง  และผูเดินทางไดจายเงิน
คาเคร่ืองแตงตัวไปแลว  หรือมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเคร่ืองแตงตัวโดยสุจริต  โดยมีหลักฐานก็ให 
เบิกคาเครื่องแตงตัวได  และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั้นเปนวันเดินทางออกจากประเทศไทย 

ขอ ๑๙ ใหผู เดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ   เบิกคาเครื่องแตงตัวตามบัญชี
หมายเลข  ๑๐  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๒๐ การเ ดินทางไปราชการของลูกจ างที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจาง   
ใหหัวหนาสวนราชการในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศเปนผูกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางและคาเชาที่พักของลูกจาง  ทั้งนี้  ไมเกินอัตราตํ่าสุดของกลุมระดับตําแหนงที่กําหนดตามบัญชี     
หมายเลข  ๖  และบัญชีหมายเลข  ๗  ทายระเบียบนี้ 

กรณีที่มีความจําเปนตองส่ังใหลูกจางที่ประจําสํานักงานในตางประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ในประเทศไทย  เพราะไมอาจหาเจาหนาที่อื่นในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
และคาเชาที่พักในประเทศไทยใหเบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของสวนราชการในประเทศไทย 
ซ่ึงเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

ขอ ๒๑ ใหขาราชการหรือลูกจางที่มีตําแหนงหนาที่ประจําในตางประเทศ  เบิกคาใชจาย 
ในการยายถิ่นที่อยู  สําหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทางในลักษณะ 
เหมาจายตามหลกัเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัดใหคูสมรส 
หรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอนผู เดินทาง  สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง 
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ   

(๒) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาหนึ่งปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละสามสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 
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 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๓) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสองปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละหกสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๔) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา 
เกินกวาสามปข้ึนไป  ใหเบิกสําหรับคูสมรสในอัตรารอยละเกาสิบ  และสําหรับบุตรตอคนในอัตรา 
รอยละสิบหาของอัตรา  พ.ข.ต.  ในขณะที่ไดรับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน 

(๕) การนับเวลาที่ไดไปอยูตางประเทศตาม  (๒)  -  (๔)  ใหถือจํานวนเดือนที่ไดรับ  พ.ข.ต.  
เพิ่มสําหรับคูสมรสและบุตรเปนเกณฑคํานวณ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ในเดือนหนึ่งถามีสิทธิไดรับ  พ.ข.ต.  เกินกวาสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน 
 (ข) ใหนับเวลาที่ไดรับ  พ.ข.ต.  สิบสองเดือนเปนหนึ่งป 
 การเบิกคาใชจายในการยายถิ่นที่อยูตามวรรคหนึ่ง  หามมิใหนํามาใชบังคับในกรณีที่ 

คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลาไมเกินหนึ่งป 
หมวด  ๓ 

การเบิกจายเงิน 
 

 

ขอ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  และเอกสาร
ประกอบที่ใชในการเบิกจายเงิน  ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๓ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง  ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือ 
ใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรมที่มีขอความแสดงวาไดรับชําระเงินคาเชาที่พักเรียบรอยแลว  
โดยเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินที่ไดรับ       
เพื่อเปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ  ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกดวย 
เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสที่แสดงวาไดรับชําระเงินจากผูเดินทางแลว  เปนหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก  
โดยไมตองมีลายมือชื่อเจาหนาที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได  แตทั้งนี้ผูเดินทางจะตอง 
ลงลายมือชื่อรับรองวาผูเดินทางไดชําระคาเชาที่พักตามจํานวนที่เรียกเก็บนั้น 

ขอ ๒๔ การเบิกคาเชาที่พักในอัตราหองพักคูที่ผูเดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจาย   
ในการเดินทางอยูตางสังกัดกัน  แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม  หรือที่พักแรม
ชุดเดียวกัน  ใหผูเดินทางฝายหนึ่งใชตนฉบับ  อีกฝายหนึ่งใชสําเนาภาพถายที่ผูนั้นรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยใหมีบันทึกแนบทายระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเปนผูเบิกฝายเดียว  และรายการใด 
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 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ทั้งคูจะเปนผู เบิกฝายละเปนจํานวนเทาใด  ทั้งตนฉบับและฉบับสําเนาภาพถายและลงลายมือชื่อ 
ของผูเดินทางทั้งคูในแตละฉบับ 

ขอ ๒๕ การเบิกค า เช าที่พั กกรณีที่ เ จ าภาพผู จัดประชุม เปนผู เ รี ยกเก็บค า เช าที่พั ก   
จากผูเดินทางไปราชการโดยตรง  ใหผูเดินทางใชใบเสรจ็รับเงินหรือใบแจงรายการที่เจาภาพผูจัดประชุม      
ไดเรียกเก็บคาเชาที่พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได 

ขอ ๒๖ การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซ่ึงมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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บัญชีหมายเลข  ๑ 

ระยะเวลาอนุมัติการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

 
ประเทศท่ีเดนิทางไปราชการ 

 
กอนเร่ิมปฏิบตัิราชการ หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการ 

(ก)  ประเทศในทวีปเอเชยี 
 
(ข)  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
ประเทศในทวีปยุโรป 
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

 
(ค)  ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือ
ประเทศในทวีปแอฟริกา            

ไมเกิน  ๒๔ ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘ ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 

ไมเกิน  ๒๔  ช่ัวโมง 
 

ไมเกิน  ๔๘  ช่ัวโมง 

 
ไมเกิน  ๗๒  ช่ัวโมง 
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บัญชีหมายเลข  ๒ 

อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางในราชอาณาจักร 
ในลักษณะเหมาจาย  

บาท : วัน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือพลทหารถึงจ าสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก
หรือพลตํารวจถึงจาสิบตํารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา
หรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือ
ผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั้น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมียศ  จาสิบเอก
พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ
พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือขาราชการตํารวจ ซึ่งมียศนายดาบตํารวจ 
ถึงพันตํารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือ 
ขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหาร
ซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป หรือ 
ขาราชการตํารวจ  ซึ ่งมียศพันตํารวจเอกอ ัตราเง ิน เด ือน 
พันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

 
ประเภท ก.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
(๒) การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 
 
ประเภท ข.  ไดแก 
(๑) การเดินทางไปราชการในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก. 
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนท่ีตั้งสํานักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
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บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราคาเชาท่ีพักในราชอาณาจักร 

 
 ขาราชการ บาท : วัน 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ
ดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา
หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
หรือขาราชการตํารวจ ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๐๐๐

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ หรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๓ ขั้นต่ํา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน ๔  หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจ
เอกพิเศษ 

   เหมาจาย  ไมเกิน  ๑,๖๐๐
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓ ขั้นสูง ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๕ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี
พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพลตํารวจตรีขึ้นไป 
กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ขางตนเปนหัวหนาคณะและมีความจําเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพัก
เพ่ือเปนท่ีประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้น
สําหรับหองพักอีกหนึ่งหอง หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได 

เทาท่ีจายจริง  ไมเกิน          
๒,๕๐๐ 
 
กรณีเพ่ิมอีกหนึ่งหอง           
เบิกเพ่ิมไดเทาท่ีจายจริง        
ไมเกิน  ๒,๕๐๐  
กรณี เช าหองชุดเบิกได เทาท่ี 
จายจริงไมเกิน ๕,๐๐๐  

 
หมายเหต ุ กรณีผูดํารงตําแหนงระดับ ๘  ลงมา  และผูดํารงตําแหนงระดับ ๙  หัวหนาสวนราชการสามารถ
กําหนดหลักเกณฑอัตราคาเชาท่ีพักเหมาจายต่ํากวาท่ีกําหนดได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖               
แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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บัญชีหมายเลข  ๔ 
อัตราคาขนยายส่ิงของสวนตวัในการเดินทางไปราชการประจําในราชอาณาจักร 

  
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

๑ – ๕๐ 
๕๑ – ๑๐๐ 
๑๐๑ – ๑๕๐ 
๑๕๑ – ๒๐๐ 
๒๐๑ – ๒๕๐ 
๒๕๑ – ๓๐๐ 
๓๐๑ – ๓๕๐ 
๓๕๑ – ๔๐๐ 
๔๐๑ – ๔๕๐ 
๔๕๑ – ๕๐๐ 
๕๐๑ – ๕๕๐ 
๕๕๑ – ๖๐๐ 
๖๐๑ – ๖๕๐ 
๖๕๑ – ๗๐๐ 
๗๐๑ – ๗๕๐ 
๗๕๑ – ๘๐๐ 
๘๐๑ – ๘๕๐ 
๘๕๑ – ๙๐๐ 
๙๐๑ – ๙๕๐ 
๙๕๑ – ๑๐๐๐ 
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐ 
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐ 
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐ 
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐ 
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐ 
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐ 
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐ 
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐ 
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๖,๕๐๐ 
๗,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 
๘,๕๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๙,๕๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๑,๐๐๐ 
๑๑,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๑๓,๕๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๕๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 
๑๗,๐๐๐ 
๑๗,๕๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 
๑๙,๐๐๐ 
๑๙,๕๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๕๐๐ 

 
 สําหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ้นไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
ตนสังกัดท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจําเปนเหมาะสม 
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บัญชีหมายเลข  ๕ 
ผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเทาท่ีจายจริงตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
 ตําแหนง 

๑. องคมนตรี  ๒๔. ผูบัญชาการทหารบก  
๒. รัฐบุรุษ  ๒๕. ผูบัญชาการทหารเรือ  
๓. นายกรัฐมนตรี  ๒๖. ผูบัญชาการทหารอากาศ  
๔. รองนายกรัฐมนตรี  ๒๗. ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
๕. รัฐมนตรี   ๒๘. อัยการสูงสุด   
๖. ประธานศาลฎีกา  ๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๗. รองประธานศาลฎีกา  ๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
๘.  ประธานศาลอุทธรณ ๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด ๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๓๓. เลขาธิการสํานักพระราชวัง 
๑๑. ประธานวุฒิสภา  ๓๔. ราชเลขาธิการ  
๑๒. ประธานสภาผูแทนราษฎร ๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน   
๑๓. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ๓๖. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา  ๓๗. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
๑๕. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ๓๘. ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาต ิ
๑๖. ปลัดกระทรวง  ๓๙. เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาต ิ
๑๗. ปลัดทบวง  ๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม  และสังคมแหงชาติ 
๑๙. สมุหราชองครักษ  ๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๐. จเรทหารท่ัวไป  ๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๑. ผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 
๒๒. รองผูบัญชาการทหารสูงสุด ๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒๓. เสนาธิการทหาร  ๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
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บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอ่ืน 

 
(๑) กรณีเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย 
 

ขาราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน) 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษา หรือ
ดะโตะยุติธรรมหรือขาราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ลงมา  หรือ 
ขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือ 
ขาราชการตํารวจ  ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 
 
 
 
 
 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๙ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป  หรือขาราชการอัยการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก อัตรา
เงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

๓,๑๐๐ 

 
(๒) กรณีมิไดเบิกเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจาย  ใหเบิกคาใชจาย  ดังนี้ 
 (๒.๑) คาอาหาร – คาเคร่ืองดื่ม คาภาษี – คาบริการท่ีโรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา   
เรียกเก็บใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท 
 (๒.๒) คาทําความสะอาดเส้ือผา สําหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกิน             
วันละ ๕๐๐ บาท 
 (๒.๓) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ ๕๐๐ บาท 
 คาใชจายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ใหคิดคํานวณเบิกจายในแตละวัน  จํานวนเงินสวนท่ีเหลือจาย
ในวันใดจะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมได  
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บัญชีหมายเลข  ๗ 
คาเชาท่ีพักในการเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  บาท : วัน : คน 
ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือตําแหนง 
ที ่เ ท ียบ เท า  หร ือข า ราชการต ุลากา ร 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผูชวย 
ผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม  หรือขาราชการ
อัยการซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา 
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอกลงมา  หรือขาราชการตํารวจ
ซ่ึงมียศพันตํารวจเอกลงมา 
 

ไมเกิน ๗,๕๐๐ ไมเกิน ๕,๐๐๐ ไมเกิน ๓,๑๐๐ 

ผู ดํา ร งตํา แหน ง ร ะด ับ  ๙  ขึ ้น ไ ป
หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๓ ขั้นต่ํา ขึ้นไป หรือขาราชการ
อัยการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๔ ขึ้นไป
หรือขาราชการทหารซ่ึงมียศพันเอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ไมเกิน ๗,๐๐๐ ไมเกิน ๔,๕๐๐ 

 
หมายเหต ุ ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละส่ีสิบ ไดแก  
ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. ญี่ปุน  
 ๒. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 
 

/ ประเทศท่ีมีสิทธิ  . . . 
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  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเพ่ิมขึน้จากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละยี่สิบหา ไดแก  
ประเทศ  รัฐ เมือง 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
  ๔. สหรัฐอเมริกา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร 
 
  ประเภท ก.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
  ๑. แคนาดา 
  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๓. ไตหวนั 
  ๔. เติรกเมนิสถาน 
  ๕. นิวซีแลนด 
  ๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวนีา 
  ๗. ปาปวนวิกีน ี
  ๘. มาเลเซีย 
  ๙. ราชรัฐโมนาโก 
  ๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก 
  ๑๑. ราชรัฐอันดอรรา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก 
  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย 
  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 
  ๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด 

๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 
 

/๑๙ ... 
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 ๑๙. รัฐสุลตานโอมาน 
 ๒๐. โรมาเนีย 
 ๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 
 ๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส 
 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๒๖. สาธารณรัฐชิลี 
 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒๘. สาธารณรัฐตุรกี 
 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
 ๓๓. สาธารณรัฐเปรู 
 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด 
 ๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด 
 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส 
 ๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส 
 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 
 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 
 

/๔๘ ... 
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๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 

 ๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด 
 ๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด 
 ๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 
 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (กรีซ) 
 ๕๔. ฮองกง 
 
  ประเภท ข.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมือง 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอรเจีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยูเครน 
 ๗. รัฐกาตาร 
 ๘. รัฐคูเวต 
 ๙. รัฐบาหเรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล 
 ๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน 
 ๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 
 ๑๖. สหภาพพมา 
 ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก 
 ๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๙. สาธารณรัฐกานา 
 ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย 

 

/๒๑ ... 
 
 

ฅน
เท
ศบ
าล

คัดลอกนำมาเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ http://pun2013.bth.cc



 
 
 

- ๕ - 
 
 ๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววัร  (ไอเวอร่ีโคส) 
 ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ 
 ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี
 ๒๘. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว 
 ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน 
 ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
 ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๕. สาธารณรัฐตูนเิซีย 
 ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร 
 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาลี 
 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตนิา 

 

/๕๐ ... 
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- ๖ - 

 
 ๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
 ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
 ๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
 
 ประเภท ค.  ไดแก  ประเทศ  รัฐ  เมืองอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ก.               
และประเภท ข. 
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บัญชีหมายเลข  ๘ 

คาเคร่ืองแตงตวัในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
 

ขาราชการ อัตรา  (บาท : คน) 
 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ลงมา หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือผูชวยผูพิพากษา หรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง 
รับเงินเดือนชั้น ๑ หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันตรี นาวาตรี
นาวาอากาศตรีลงมาหรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจตรีลงมา 

เหมาจาย  ๗,๕๐๐ 

 ผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ขึ้นไป หรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการ  ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๑ ขึ้นไป หรือขาราชการอัยการ 
ซ่ึงรับเงินเดือนช้ัน ๒ ขึ้นไป  หรือขาราชการทหาร  ซ่ึงมียศพันโท นาวาโท
นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือขาราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจโทขึ้นไป 

เหมาจาย  ๙,๐๐๐ 
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บัญชีหมายเลข  ๙ 
 

ประเทศท่ีผูเดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไมสามารถเบิกคาเคร่ืองแตงตัวได 
 ๑. สหภาพพมา             ๘. สาธารณรัฐสิงคโปร 

 ๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม ๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 
      ศรีลังกา 

 ๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๑๑. สาธารณรัฐหมูเกาะฟจ ิ
 ๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๑๒. ปาปวนวิกีน ี
 ๖. มาเลเซีย  ๑๓. รัฐเอกราชซามัว 
 ๗. สาธารณรัฐฟลิปปนส ๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
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บัญชีหมายเลข  ๑๐ 

คาเคร่ืองแตงตวัสําหรับผูเดนิทางไปราชการประจําในตางประเทศ 
 

ลําดับท่ี ตําแหนง ประเภท ก. ประเภท ข. 
๑. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕  ลงมา 

ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๐,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๒. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๔๕,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๑๐ 
ภริยาหรือสามี 
บุตรคนละ 

๖๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
หมายเหต ุ
๑. ประเภท ก. ไดแก ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกําหนดในประเภท ข. 
๒. ประเภท ข.  ไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา                   
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และเนการาบรูไนดารุซาลาม 
๓. เจาหนาท่ีการทูตระดับ ๕ ขึ้นไป  ซ่ึงมีความจําเปนตองใชเคร่ืองแตงตัวราตรีสโมสร (White  tie)  
หรือเคร่ืองแตงตัวมอรนิ่งโคต  เพราะมีหนาท่ีตองเขางานพิธีตาง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั้น                   
จําตองแตงตัวแบบเชนวานั้น  ใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด  สวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให
ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกคาเคร่ืองแตงตัว            
ดังกลาว อยางละ ๑ ชุด  เพ่ิมขึ้นอีกไดเทาท่ีจายจริง  แตไมเกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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ที่ กค 0502/1991 
 

          (ส ำเนำ)  
 
กรมบัญชีกลาง 
ถนนพระราม 6  กท. 10400 

                                 9  พฤษภาคม  2538  

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ทม 1001(7)/0478   ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2538 
  ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า  มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒขอหารือในกรณีที่ข้าราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคใต้  เดินทางไปปฏิบัติภารกิจและขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ใน
กรณีดังต่อไปนี ้

1.  กรณีข้าราชการในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นและต้องเดินทางไปร่วมงานเพ่ือ
รับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น  ณ  ท าเนียบรัฐบาล  กรุงเทพฯ 

2.  กรณีข้าราชการในสังกัดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  และไปร่วม
พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ณ  ศาลาดุสิตาลัย  กรุงเทพฯ 

การเดินทางท้ัง 2 กรณี  จะถือเป็นการเดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามมาตรา 13(1)  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ .ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
นั้น 
  กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว  ขอเรียนว่า  การเดินทางไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 13(1)  ได้แก่   การเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งส านักงาน  ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา  หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ราชการ
โดยปกต ิ หมายความว่าเป็นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบตามปกติของข้าราชการหรือ
ส่วนราชการโดยตรงนอกที่ตั้งส านักงาน 
  กรณีที่หารือ  การเดินทางของข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้  เพ่ือไป
ร่วมงานรับเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น  และเพ่ือไปร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่กรุงเทพมหานคร  
ทั้ง  2  กรณีมิใช่การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่อยู่ ในความรับผิดชอบตามปกติของข้าราชการหรือส่วน
ราชการโดยตรงนอกที่ตั้งส านักงาน   ดังนั้น   การเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวจึงมิใช่การเดินทางไปราชการชั่วคราว
ตามนัยมาตรา 13(1)  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ .ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวได้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ)        ปรีดี   บุญยัง 
         (นายปรีดี   บุญยัง) 
        อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

 

กองกฎหมายและระเบียบการคลัง 
โทร.2739573 
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