
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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