
เบกิค่าใช้จ่ายโครงการอุปสมบท 
ขอบกพรองในการจัดโครงการอุปสมบท 

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

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

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

๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ 
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

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

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

กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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