
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ฅน
เท
ศบ
าล



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
    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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 

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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 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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ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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