
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 
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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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
    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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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
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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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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