
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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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
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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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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ข้อบกพร่องทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะ 
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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