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วนัลอยกระทง

1

ขอ้บกพรอ่ง วนัลอยกระทง

1. จา้งเหมาแต่งหนา้ แต่งตวั ทาํผม

2. จา้งเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม2. จางเหมาประกอบอาหารและเครองดม

3. จดัซ้ือตุก๊ตาโมเดลสาํหรบัผูเ้ขา้ประกวด

4. ค่าตอบแทนพธิกีร และค่าเช่าชดุพธิกีรพรอ้มแต่งหนา้

5. ค่าของชําร่วย

6  ค่าจา้งนกัรอ้ง วงดนตร ีมหรสพต่าง ๆ การแสดงราํวงยอ้นยค6. คาจางนกรอง วงดนตร มหรสพตาง ๆ การแสดงราวงยอนยคุ

7. สนบัสนุนชมุชนในการตกแต่งขบวนแหก่ระทง 

8. จดัทาํสปอรต์โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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1. ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ.2547 ขอ้ 67 กาํหนดว่า 

อปท.จะจา่ยเงนิหรอืก่อหน้ีผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื

หนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

       ดงันั้น การซ้ือสิง่ของแจกใหป้ระชาชน จงึมิใช่ความหมายค่าใชจ้า่ยในการจดั

งานต่าง ๆ และไม่มีระเบยีบกาํหนดจงึไม่สามารถเบกิจา่ยได ้

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ 19 พ.ค.2541 

เรื่องค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ ของ อปท. กาํหนดให ้อปท.ถอืปฏบิตัใินการเบกิ

ค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ ทัง้ในกรณีที่ดาํเนินการเองหรอือดหนนหน่วยงานอืน่ คาใชจายในการจดงานตาง ๆ ทงในกรณทดาเนนการเองหรออดุหนุนหนวยงานอน 

โดยใหเ้บกิไดต้ามงบประมาณที่ต ัง้ไว ้และเบกิจา่ยไดเ้ท่าที่จาํเป็นและประหยดั 

โดยคาํนึงถงึฐานะการคลงัของ อปท. เป็นสาํคญั 

3. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวนัที่ 10 สงิหาคม 2555 

เรื่อง ซกัซอ้มความเขา้ใจเกี่ยวกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ ของ อปท. ดงัน้ี

    1) ตอ้งอยู่ในอาํนาจหนา้ที่หรอืมีกฎหมายใหอ้าํนาจโดย อปท.ตอ้งกาํหนดกจิกรรม

ที่จะดําเนินการไวใ้นโครงการจดังาน

หนงัสอืส ัง่การที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

ทจะดาเนนการไวในโครงการจดงาน

    2) กจิกรรมจะตอ้งเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนที่ใหป้ระโยชน์หรอือาํนวยความ

สะดวกแกป่ระชาชนทัว่ไป เช่น การใหค้วามรูอ้นัเป็นประโยชน ์หรอืการสง่เสรมิให ้

ประชาชนเหน็ความสาํคญัและรกัษาไวซ่ึ้งศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถิ่น

    3) กจิกรรมที่ดําเนินการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถประสงคข์องโครงการ หากไม่    3) กจกรรมทดาเนนการจะตองสอดคลองกบวตถปุระสงคของโครงการ หากไม

ดําเนินการกจิกรรมดงักลา่วจะทาํใหโ้ครงการไม่บรรลวุตัถปุะรสงค์

    4) หากมีการจดัประกวด แข่งขนั มีการมอบรางวลั มูลค่ารางวลัตอ้งมีสดัสว่นที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงการ โดยเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยเท่าที่จาํเป็นเหมาะสมและ

ประหยดั
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4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลงวนัที่ 11 ต.ค.2550 เรื่องขอใหท้บทวน

และกาํหนดมาตรการป้องปราม กรณี อปท.ใชง้บประมาณทางราชการจดัซ้ือสิง่ของแจกราษฎร

โดยใสช่ื่อของตนลงบนสิง่ของ กาํหนดว่า 

    1) วสัดสิง่ของที่ อปท นําไปช่วยเหลอืประชาชน หรอืเงนิอดหนนหน่วยงานอืน่ โดยใช้

หนงัสอืส ัง่การที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

    1) วสดสุงของท อปท.นาไปชวยเหลอประชาชน หรอเงนอดุหนุนหนวยงานอน โดยใช

งบประมาณของ อปท. ไม่สามารถระบขุอ้ความหรอืรูปภาพหรอืระบช่ืุอหรอืสญัลกัษณ์อืน่ใดของผู ้

ช่วยเหลอื แต่สามารถระบไุดเ้ฉพาะช่ือหน่วยงานของ อปท.

    2) การประชาสมัพนัธผ์ลงานของ อปท. เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์แผ่นพบั ปฏทิิน เป็นตน้ 

หากมีภาพกจิกรรมต่าง ๆ จะตอ้งเป็นกรณีที่องคป์ระกอบของภาพบ่งบอกถงึกจิกรรมนั้น ๆ 

    3) การใหค้วามช่วยเหลอื จะกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็น และเป็นไปอย่างประหยดั และ

ดาํเนินการดงักล่าว จะตอ้งไม่สอ่ไปในทางหาเสยีง เพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองทอ้งถิ่น

    4) อปท.ควรใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํโครงการที่ใชจ้า่ยงบประมาณในลกัษณะที่ตอบสนอง

ความตอ้งการแกไ้ขปญัหาของประชาชนอย่างแทจ้รงิ ไม่สมควรตัง้งบประมาณในลกัษณะ

ฟุ่ มเฟือยเกนิความจาํเป็นต่อการปฏบิตัริาชการ หรอืต ัง้งบประมาณในลกัษณะเป็นการ

ประชาสมัพนัธส์ว่นบคุคล 

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวนัที่ 8 พ.ค. 2556 เรื่อง ขอใหก้าํหนด

มาตรการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางกรณีการเบกิค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใชจ้า่ยในการ

จดังาน ซ่ึงมีแนวทางปฏบิตังิานที่ชดัเจน ดงัน้ี 

ํ ิ ั ่ ้ ใ่ ํ ้ ี่ ื ี ใ ้ ํ โ ป

หนงัสอืส ัง่การที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

    1. การดาํเนินการจดังานต่างๆ ตอ้งอยูใ่นอาํนาจหนา้ทหีรอืมีกฎหมายใหอ้าํนาจ โดย อปท. 

ตอ้งกาํหนดกจิกรรมที่จะตอ้งดําเนินการไวใ้นโครงการจดังาน

    2. กจิกรรมจะตอ้งเป็นการสง่เสริมและสนบัสนุนที่ใหป้ระโยชนห์รอือาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนเป็นการทัว่ไป เช่น การจดักจิกรรมใหค้วามรูอ้นัเป็นประโยชน ์หรอืเป็นกจิกรรมที่สง่เสรมิ

ใหป้ระชาชนเหน็ความสาํคญั และรกัษาไวซ่ึ้งศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น 

    3. กจิกรรมที่ดําเนินการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ หากไม่ดําเนินการกจิกรรมุ

ดงักล่าวจะทาํใหโ้ครงการไม่บรรลวุตัถปุระสงค์

    4. หากโครงการที่มีการจดัการประกวด หรอืแข่งขนัและมีการมอบรางวลั มูลค่าตอ้งมีสดัสว่นที่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงการโดยเบกิค่าใชจ้า่ยเท่าที่จาํเป็น เหมาะสม และประหยดั
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หนงัสอืซกัซอ้ม เกี่ยวกบัอาํนาจหนา้ที่ จารตีประเพณีทอ้งถิ่น

6. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639  ลงวนัที่ 17 เม.ย. 2556 เรื่อง 

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ เกี่ยวกบัการดูแลสง่เสรมิและ

บาํรุงรกัษาจารตีประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของ อปท. กาํหนดว่า อาํนาจหนา้ที่ตาม

กฎหมายของ อปท  เกีย่วกบัการบาํรงรกัษา จารตีประเพณี ภมิปญัญาทอ้งถิ่น และกฎหมายของ อปท. เกยวกบการบารุงรกษา จารตประเพณ ภมูปญญาทองถน และ

วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น จะตอ้งมลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน ์หรืออาํนวยความสะดวก

แก่ประชาชนเป็นการท ัว่ไป เช่น การจดักจิกรรม สง่เสริมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป

ในการปฏบิตัติามแบบอย่างประเพณี หรือวฒันธรรมไทย” มใิช่สง่เสริมสนบัสนุนหรือบาํรุง

จารีตประเพณี หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน โดยการออกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บุคคลใดบุคคล

หน่ึงที่จะประกอบพิธกีรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่เป็นเร่ืองเฉพาะตวัที่บคคลนัน้จะตอ้งกระทาํ

7

หนงทจะประกอบพธกรรมอยางใดอยางหนงทเปนเรองเฉพาะตวทบุคคลนนจะตองกระทา

ตามประเพณี หรือวฒันธรรมที่บุคลนัน้เช่ือถือ หรือปฏบิตั ิ

ซ่ึงบคุคลนั้นมีสทิธิ และเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๗ โดยบคุคลนั้นจะตอ้งกระทาํดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง



ข้อบกพร่อง งานวันลอยกระทง 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1.โครงการประเพณีลอยกระทง เบิกจ่าย

ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า แต่งกาย ทําผมขบวนแห่ 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและนํ้าด่ืมสําหรับ
เจ้าหน้าท่ี (กลางวันและกลางคืน) 

 

เ ป็ น ก า รปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต าม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
ท่ีกําหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน
หรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้ และข้อ 73 กําหนดว่าการจ่ายเงินให้แก่
เจ้าหน้ีหรือผู้ มีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะต้องมี
หลักฐานการจ่ายไว้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ซ่ึงไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายได้ 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบส่งคืนคลังเทศบาลฯ 
แล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการนําเงิน
ฝากธนาคารให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด 
ตรวจสอบ 
      กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบและผู้เ ก่ียวข้อง
ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายแต่ละรายการให้เข้าใจ
และถือปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด 

        2. โครงการลอยกระทง เบิกค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ได้แก่  
            1) จัดซ้ือตุ๊กตาโมเดลสําหรับผู้ เข้า
ประกวด เทศบาลช้ีแจงว่าได้ดําเนินการโครงการ
งานวันลองกระทง โดยมอบตุ๊กตาโมเดลเป็นของ
รางวัลในการแข่งขันให้กับผู้เข้าประกวดนางนพ
มาศทุกคน เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจและจูงใจให้มีผู้
เข้ามาสมัครประกวดเป็นนางนพมาศ อาศัยตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เ ร่ือง 
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 

 
 
        1 )  การ จัด ซ้ือ ตุ๊กตาโมเดลสํ าห รับผู้ เ ข้ า
ประกวดนางนพมาศ นั้นเห็นว่าเป็นการจัดซ้ือที่
ไม่จําเป็นและประหยัด แม้ว่าเทศบาลจะช้ีแจงว่าได้
มอบตุ๊กตาโมเดลเป็นของรางวัลในการแข่งขันให้กับผู้
เข้าประกวดนางนพมาศทุกคน เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ
และจูงใจให้ผู้เข้าประกวดมาสมัครเป็นนางนพมาศ
ก็ตาม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2552 เห็นว่า “การประกวด” คือ แข่งขันเพ่ือเลือก
เฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน คําว่าเลือกเฟ้นเอาดี คือ 
การกําหนดให้มีการลดหลั่นกันตามลําดับ ซ่ึงผู้เข้า
ประกวดย่อมมีสิ่ ง จูงใจโดยต้องการได้ตําแหน่ง
นางนพมาศและเงินรางวัลอยู่แล้ว และหากไม่ได้
ตําแหน่งก็ย่อมไม่ได้รางวัลซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของการประกวด การแข่งขันโดยท่ัวไป ซ่ึงต้องมี



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2) ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าเช่าชุด
พิธีกรพร้อมแต่งหน้า เทศบาลช้ีแจงว่า มีพิธีกร
โดยได้เชิญบุคคลภายนอกซ่ึงมีประสบการณ์ใน
การจัดงาน จึงเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ ส่วนการ
เช่าชุดพร้อมแต่งหน้าพิธีกรเป็นการจ้างท่ีมุ่งเน้น
ให้ พิ ธีกร มีการแ ต่งกาย ท่ี เข้ ากั บ โครงการ 
เน่ืองจากเทศบาลกําหนดให้ผู้เข้าประกวดนาง
นพมาศทุกคนจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทย พิธีกร
จึงต้องมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งกายด้วยชุด
ไทยให้เข้ากับลักษณะงานท่ีจัดขึ้น ซ่ึงการบริการ
ให้เช่าชุดไทยและอุปกรณ์การตกแต่ง โดยท่ัวไป
จะมีราคาสูง เทศบาลจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับพิธีกรจึงได้
จ่ายค่าชุดเพ่ิมขึ้น 

เกณฑ์การตัดสินแพ้-ชนะ 
       กรณีดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2) กรณีการเบิกจ่ายค่าจ้างพิธีกรและเบิกจ่าย
ค่าเช่าชุดพิธีกรพร้อมแต่งหน้า กรณีน้ีถือเป็นการ
เบิกจ่ายที่ซํ้าซ้อนและไม่จําเป็น เน่ืองจากการจ้าง
พิธีกรได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนไปแล้ว และหาก
ต้องการพิธีกรที่มีประสบการณ์โดยตรง (มืออาชีพ) 
ตามปกติบุคคลดังกล่าวจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อม ท้ังในด้านการพูดจาหรือเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย
ของตนเองอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังพิจารณาได้ว่า
การจ้างพิธีกรในงานดังกล่าวไม่มีความจําเป็นท่ี
จะต้องจ้างพิธีกรมืออาชีพ เพราะเทศบาลมีบุคลากร
ท่ีมีหน้าท่ีด้านน้ีโดยตรง และมีประสิทธิภาพศักยภาพ
ควรท่ีจะใช้บุคลากรของตนเอง เพ่ือถือเป็นการ
ประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล ให้มี
ความใกล้ชิดมากขึ้น 
      ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหา
ผู้รับผิดชอบ กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ หรือการเบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบกําหนดให้
เ บิก จ่าย  ทํ า ใ ห้ ราชการ ต้อง จ่ าย เ งิน ดังกล่ าว 
หากพบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ให้นําเงินส่งคืนคลัง กรณีไม่เห็นด้วยให้ทํา
หนังสือหารือกระทรวงมหาดไทยเพ่ือหาข้อยุติต่อไป 

     3. เบิกจ่ายเงินค่าของชํารวยในงานประเพณี
ลอยกระทง  
         เทศบาลช้ีแจงว่า การจัดซ้ือของชําร่วย
ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2545 และเป็น

      โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี
ของ อปท. เป็นการส่งเสริมบํารุงรักษาจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อันเป็น
การจัดการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ีของ อปท. 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ส่วนการเบิกจ่ายเงินค่าของ
ชําร่วย มิใช่จารีตประเพณีท้องถิ่นและสาระสําคัญ
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งานประเพณีท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมบํารุงวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นอยู่ในอํานาจของเทศบาล 

ของการจัดงาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็น
และไม่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 
    เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ทั้งใน
กรณีท่ีดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
โดยให้เบิกได้ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้และเบิกจ่ายได้
เท่าท่ีจําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
    ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง 
และสั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมที่ตอบสนองกับความต้องการและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างแท้จริง และผู้มีอํานาจอนุมัติต้องกํากับดูแล
ตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
อํานาจหน้าท่ีของ อปท.และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ในเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
กรณีเช่นนี้อีก 

     4. การเบิกจ่ายเงินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ดังน้ี  
       - จ้างเหมาวงดนตรีลูกทุ่งจ่านักร้อง 
       - จ้างเหมาวงดนตรีลูกทุ่ง MBG มีเดีย กรุ๊ป 
       - จ้างเหมาจัดหานักแสดง 
     เทศบาล ช้ีแจ ง ว่ า โครงการ ดั งกล่ า ว มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือให้ข้าราชการ 
นักเรียน นักศึกษา ตลอกจนพ่อค้าประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่ประชาชน ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     เ ป็ นกา ร ไ ม่ปฏิ บั ติ ต ามห นั งสื อกร ะทรว ง 
มหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 เรื่อง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงกําหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ได้
เท่าท่ีจําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ ประกอบ
กับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 
3722 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ขอให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว 
     ขอให้สั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
และในโอกาสต่อไปการดําเนินการโครงการใน
ลักษณะดังกล่าวควรคํานึงถึงฐานะการคลังของ
เทศบาลเป็นสําคัญ 
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    5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทงแห่โคมย่ีเป็ง ในจํานวนนี้มีค่าจ้างเหมา
ดนตรี เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 
และค่าจ้างเหมาการแสดงแสงสีเสียง ซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น 
    เทศบาลฯช้ีแจงว่า การเบิกจ่ายได้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงการจัดงานดังกล่าวเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในพ้ืนที่ได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว 

     สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ เห็นว่า 
การจ้างเหมา นักร้อง และหางเคร่ือง และการจ้าง
เหมาการแสดงแสงสีเสียงในการจัดงานประเพณีลอย
กระทงย่ีเป็ง เป็นการจัดหาเพ่ือให้งานเกิดความ
สนุกสนาน ความบันเทิง ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบํารุงศิลปะ จารีต ประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น แต่เป็นค่าใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ไม่ใช่กิจกรรมโดยตรงใน
การจัดงานประเพณีลอยกระทงแห่โคมย่ีเป็ง 
     ให้หาผู้รับผิดชอบนําเงินส่งคืนคลังเทศบาล
โดยเร็ว 

    6. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นและเหมาะสม ในการจัดงาน
ตามโครงการสืบสานงานลอยกระทงและแข่งขัน
เรือยาวประเพณี ปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ประชาชนตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีท่ีควร
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้เบิกจ่ายเงิน
เป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
สําหรับเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน 
 

     เม่ือพิจารณาตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
แต่ละโครงการแล้วเห็นว่า ถึงแม้ไม่มีการดําเนิน
กิจกรรมตามรายการดังกล่าว อบต .ก็สามารถ
ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้โดย
ไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณ จึงเป็นการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณท่ีเกินความจําเป็นในการจัดงานและ
ไม่เป็นการประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท. 0313.4/ว 1347 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ขอให้ผู้บริหาร อบต. ซ่ึงเป็นผู้อนุมัติโครงการ
และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินพิจารณา ทบทวน และ
ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินงบประมาณในลักษณะ
ดังกล่าว โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนโดย
ส่วนรวมพึงได้รับ ใช้จ่ายงบประมาณโดยเน้นภารกิจ
หลักในการจัดระบบบริการสาธารณะสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพ
ชี วิตของประชาชน  และในคราวต่อไปต้องไม่
พิจารณาต้ังงบประมาณในลักษณะดังกล่าวอีก 

     7. เทศบาลจัดโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง  มีการเบิกจ่ายค่าใ ช้ จ่ายท่ีไ ม่ มี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ และ
เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานประเพณี เป็น
การใช้เงินงบประมาณที่เกินความจําเป็น ได้แก่ 
จ้างเหมาศิลปินวงแท็กซ่ี และวงแบน จ้างเหมา
เวทีการแสดงพร้อมระบบแสงสีเสียง จ้างเหมา

    เ ป็ นการ ไ ม่ปฏิ บั ติ ต ามระ เ บียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .  2547 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 67 ที่กําหนดว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
รํ าวง ย้อนยุค  จ้ างวงดนตรีลูก ทุ่ งแสดงสด 
จ้างเหมาพลุและดอกไม้ไฟ จ้างเหมาจัดทําขบวน
แห่กระทง 3 ชุมชน  ค่าอาหาร  2 วัน  และ
ค่าเคร่ืองด่ืมและรายการวัสดุ 11 รายการ  

กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 
ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและกําหนด
มาตรการป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจก
ให้ราษฎรโดยใส่ ช่ือของตนลงบนส่ิงของ ข้อ 4 
ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้
ความสํ า คัญ ในกา รจั ด ทํ า โ คร งกา รที่ ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณในลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริง จัง 
ไม่สมควรต้ังงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกิน
ความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 
10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    จากการตรวจสอบพบว่า มีการเบิกจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงของศิลปินนักร้องกบ 
วงแท็กซ่ีและวงแบน ซ่ึงการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
มหรสพ ดนตรี นักร้อง นักแสดง เป็นการส้ินเปลือง 
ฟุ่มเฟือยและไม่ประหยัดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายท่ี
ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ และ
ไ ม่ เ ก่ี ยวข้ อ งกับง านประ เพณีตาม วัฒนธรรม 
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 50 (8) 
บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี และขอขมาแต่แม่คงคา อีกท้ัง
ไม่จําเป็นท่ีจะต้องจัดงาน 2 วัน เพราะวันลอยกระทง
ตามวัตถุประสงค์มีเพียงวันเดียว ควรเป็นโครงการ
ท่ีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประชาชน 
หากไม่ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าว จะทําให้โครงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
    การจ้างเหมาชุมชนทําขบวนแห่กระทง 3 ชุมชน 
ซ่ึงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือส่งเสริมงาน
ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ มีการประกวดกระทง
แข่งกัน ในการดําเนินการประกวดกระทงและ
นางนพมาศ มีเงินรางวัล ของขวัญ และโล่เกียรติยศ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สําหรับผู้ได้รับรางวัล ดังนั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มี
ระเบียบใดให้เบิกจ่าย 
    เบิกค่าอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้เข้าร่วมงานท้ัง 2 วัน เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีระเบียบ
ใดกําหนดให้เบิกจ่ายได้ และไม่มีหลักฐานลายมือช่ือ
เพ่ือนํามาใช้เปน็หลักฐานการเบิกจ่ายแต่อย่างใด 
     ขอให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี
ผู้บริหารของเทศบาลอนุมัติโครงการ และผู้จัดทํา
โครงการตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บประ เพณี
วัฒนธรรม ฟุ่มเฟือยไม่ประหยัด ทําให้ทางราชการ
เสียหาย โดยให้ลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารเทศบาล
และเจ้ าหน้าที่ ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง  และเ รียกเงินกับ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ นํ า ส่ ง คื น ค ลั ง เ ท ศ บ า ล  ต า ม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ.2539 ต่อไป 

     8. การส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน
ลอยกระทงเทศบาล ในจํานวนน้ีมีการเบิก
ค่า ใ ช้ จ่ ายในการ ดํา เ นินการตามโครงการ
ดังต่อไปน้ี  
          (1) เงินสนับสนุนชุมชนจัดทํารถบุพชาติ
(กระทง) จํานวน 6 คัน  
          (2) เงินค่าสนับสนุนค่าแต่งหน้า-แต่งตัว
หนูน้อยนพมาศ จํานวน 36 คน  
          (3) ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี พร้อม
กิจกรรมบนเวทีของนักแสดง เพ่ือแสดงในงาน
ตามโครงการวันลอยกระทง  
          (4) ค่าจ้างเหมาจัดทําสปอร์ตโฆษณา
เพ่ือประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง 
       เทศบาลกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
โครงการ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป เพ่ือเป็น
การฟ้ืนฟู ส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยและการ
ประดิษฐ์กระทงอันเป็นวัฒนธรรมของไทย เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการส่งเสริมความสามัคคี  

     การส่งเสริมให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง ควรใช้วิธีขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ให้ร่วมกันสนับสนุน อนุรักษ์ 
ส่งเสริม และสืบทอดงานประเพณีอันดีงานของไทย
ให้คงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ส่ง เสริมให้ผู้ เข้าร่วม
โครงการเห็นความสําคัญและรักษาไว้ ซ่ึงศิลปะ 
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ไม่ควรใช้วิธี
ให้เงินสนับสนุนนอกจากจะไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลที่จะกระทําได้แล้ว ยังเป็นการใช้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ฟุ่ ม เ ฟื อ ย เ กิ น ค ว า ม จํ า เ ป็ น 
ไม่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ เป็นการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 67 
     ขอให้เรียกเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการวันลอย
กระทง จากผู้ต้องรับผิดชอบนําส่งคืนคลังเทศบาล 
และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบให้ปฏิ บั ติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ใช้งบประมาณใน
ลักษณะท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น และให้ปฏิบัติ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 
3722 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างเคร่งครัด 

      9. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 
โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย ก ร ะ ท ง 
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร่ืนเริง การแสดงรําวง
ย้อนยุค 

     ซ่ึงผู้เป็นเจ้าของรําวงย้อนยุคสามารถหารายได้
เกี่ยวกับการรื่นเริงดังกล่าวโดยไม่จําเป็นต้องจ้างมา
แสดง และไม่ใช่รายจ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นสําหรับการจัด
งานประเพณีลอยกระทง และไม่ใช้การจ่ายเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป  
      ดังน้ันจึงไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2551 เร่ือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็นและ
ประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

     10. เบิกจ่ายเงิน โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีลองกระทง ประจําปี 2555 จากการ
ตรวจสอบพบว่า ค่าใช้สอย เพ่ือเป็นค่าตกแต่งรถ
ขบวนแห่กระทงให้กับชุมชนต่างๆ จํานวน 
10 ชุมชน  

       โดยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงดังกล่าวเป็นการออกค่าใช้จ่ายให้กับ
ชุมชนซ่ึงมิใช่หน่วยงานตามโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ
เ ทศบ าล  จึ ง เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า มห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท  0313 .4/ว  1347 
ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช่จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า
ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ทั้งในกรณีท่ี
ดําเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืนให้เบิกได้
ตามงบประมาณที่ต้ังไว้และเบิกจ่ายได้เท่าท่ีจําเป็น
และประห ยัดประกอบแนวทางตามห นังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/12583 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง ขอหารือการเบิก
จ่ายเงินสนับสนุนในโครงการประเพณีลอยกระทง
ประจําปี 2551 
       กรณีดังกล่าวหากไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติให้
เทศบาลทําหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป เพราะหากเกิด
ข้อบกพร่องและเป็นเหตุให้เทศบาลได้รับความ
เสียหาย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องต้อง



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
รับผิดตามกฎหมายและตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยงบประมาณและการคลงั 
พ.ศ. 2544 

    11. การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง โดยมีการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการดังนี้ 
       - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทําพลุการแสดง  
       - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาการแสดงคณะตลก  
       - ส่งใช้เงินยืมเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง ในจํานวนน้ีมีการเบิก
ค่าใช้จ่ายดังน้ี 
         1. ค่าสนับสนุนหมู่บ้านและหน่วยงานที่
นํารถยนต์พร้อมตกแต่งเข้ารวมขบวนแห่ จํานวน 
13 คัน  
        2. ค่าสนับสนุนการเช่าชุดแต่งกายพร้อม
แต่งหน้าสําหรับโรงเรียนที่ส่งผู้เข้าร่วมหรือโคม
ประทีปเข้าร่วมขบวน  
        3. ค่าสนับสนุนการเช่าชุดแต่งกายพร้อม
แต่งหน้านางนพมาศ  
        4. ค่าสนับสนุนการแต่งกายของโรงเรียน
และกลุ่มมวลชนท่ีเข้าร่วมการแสดงบนเวที 
6 หน่วย 
 

     การส่งเสริมให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง ควรใช้วิธีขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ให้ร่วมกันสนับสนุน อนุรักษ์
ส่งเสริม และสืบทอดงานประเพณีอันดีงามของไทย
ให้คงอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ควรใช้วิธีให้เงินสนับสนุน
นอกจากจะไม่อยู่ ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล
ท่ีจะกระทําแล้วยังเป็นการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือย
เกินความจําเป็น  
     การให้เงินสนับสนุนโรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน ซ่ึงมีงบประมาณของตนเอง และ
ไม่ใช่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จึงไม่อยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาลท่ีจะกระทําได้  
      การจ้างเหมาการแสดงตลก การจ้างเหมาทําพลุ
แสดง เป็นการใช้งบประมาณจํานวนมาก และไม่ได้
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสําคัญและ
รั กษ า ไ ว้ ซ่ึ ง ศิ ลปะ  ประ เพ ณีและ วัฒนธร รม
อันดีของท้องถิ่น  เ ป็นการปฏิบั ติไ ม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
67 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 
     ขอให้เรียกเงินใ ช้ จ่ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง จากผู้ต้องรับผิดชอบนําส่งคืน
คลังเทศบาล และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่ าวอย่าง เคร่ งครั ด  ไ ม่ ใ ห้ ใ ช้ งบประมาณ
ในลักษณะท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น และให้ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อม



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 

 


