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การช่วยเหลอืประชาชนการช่วยเหลอืประชาชน

1

ขอ้บกพร่อง การช่วยเหลอืประชาชน

1. แจกจา่ย เสื้อกนัหนาว โอง่น้ํา ผา้หม่นวม เครื่องหม่กนัหนาว 

ขา้วสาร ถงุยงัชีพ ซ้ือวสัดกุารเกษตร 

2. สนบัสนนเงนิบรจิาค หรอืทนการศึกษา2. สนบสนุนเงนบรจาค หรอทนุการศกษา

3. จดัหาที่ดินปลูกบา้นช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส ค่าซ่อมแซมบา้น

4. บรกิารรบัชําระเงนิค่าสนิคา้และบรกิาร

5. จา่ยเงนิเป็นค่ารถไป-กลบั กรณีมีผูป้ระสบอบุตัเิหตุ

6 ค่าจา้งแรงงานโครงการจา้งผด้อ้ยโอกาส
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6. คาจางแรงงานโครงการจางผูดอยโอกาส

7. จา่ยเบี้ยสงเคราะหเ์ด็กเรยีนดีแต่ยากจน 

8. จา่ยเงนิสงเคราะหก์ารจดัการศพ
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การเบกิจา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

1. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กมุภาพนัธ ์2543 เรื่อง หลกัเกณฑ์

ว่าดว้ยการตัง้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลอืประชาชนตามอาํนาจหนา้ที่ของ อบจ/เทศบาล และ

อบต. พ.ศ.2543

1) กจิการที่จะใหก้ารช่วยเหลอื ตอ้งอย่ในอาํนาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล 1) กจการทจะใหการชวยเหลอ ตองอยูในอานาจหนาทขององคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล 

และองคก์ารบริหารสว่นตาํบล ตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น การสง่เสรมิการทาํมาหากนิของ

ราษฎร การแกไ้ขปญัหาการประกอบอาชีพ การสงัคมสงเคราะหก์ารป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ การสสุาน และฌาปนสถาน เป็นตน้

2) วิธีการช่วยเหลอืประชาชน

(1) ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแต่งต ัง้คณะกรรมการดําเนินการช่วยเหลอืประชาชนตามโครงการ และ
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ู

ควบคมุการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

(2) ถอืปฏบิตัิตามแนวทางการช่วยเหลอืสงเคราะหป์ระชาชนที่หน่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัอิยู่ 

เช่น แนวทางปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน

การเบกิจา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน (ต่อ)

3) กรณีที่มีความจาํเป็นจะตอ้งจดัซ้ือวสัดุหรอืครุภณัฑ ์

  ก. การจดัซ้ือวสัดเุพือ่นําไปแจกจา่ยใหแ้กร่าษฎร เม่ือดําเนินการจดัซ้ือตามระเบยีบ

ที่เกี่ยวขอ้งแลว้ใหจ้ดัทาํบญัชีควบคุมการรบั-จา่ยวสัดุ และ

่ ่ ้เม่ือมีการแจกจา่ยวสัดุใหร้ะบรุายช่ือผูไ้ดร้บัแจกจา่ย พรอ้มทัง้ใหผู้ร้บัฯ 

ลงช่ือรบัไวใ้นทะเบยีนเพือ่เป็นหลกัฐานเอกสารประกอบการเบกิจา่ยเงนิ

  ข. การจดัซ้ือครุภณัฑเ์พือ่นําไปใหร้าษฎรหรอืหน่วยงานใชต้ามโครงการ เม่ือ

ดําเนินการจดัซ้ือตามระเบยีบฯ แลว้ ใหล้งทะเบยีนควบคุมพสัดุ ตามวธิีการที่

กาํหนดไวใ้นระเบยีบพสัดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เม่ือกลุม่ประชาชน 

ช ช  ื ่ ื ไป ื่ ช่ ื ป ช ช โ ่  
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ชมุชน หรอหนวยงานจะยมไปเพอการชวยเหลอประชาชนตามโครงการตางๆ 

ใหผู้ย้มืทาํหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหห้มายเหตใุนทะเบยีน

คุมครุภณัฑร์ะบช่ืุอบคุคล หรอืหน่วยงานผูย้มืดว้ย 
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การสงเคราะหใ์นการจดัการศพการสงเคราะหใ์นการจดัการศพ

2. ตามประกาศกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เรื่อง กาํหนด

หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการคุม้ครอง การสง่เสรมิ และ การสนบัสนุน การ

สงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณี ลว. 29 ธ.ค. 53

     1. การสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูสู้งอายุ หมายถงึ การช่วยเหลอืเป็นเงนิในการ

จดัการศพตามประเพณี รายละ 2,000บาท

      2. ใหย้ื่นต่อสาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั (สพจ.)  

หรอืที่ว่าการอาํเภอ ตามขอ้ 6 (2)

้ ั ไ ้ ใ ั ั
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      3. ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานเอกสาร ไดแ้ก ่ ใบมรณบตัร, บตัร

ประจาํตวัประชาชน, ทะเบยีนบา้น

     4. จา่ยเงนิสงเคราะหใ์นการจดัการศพผูสู้งอายุ จา่ยให ้แก่บุคคลที่รบัผดิชอบ    

ในการจดัการศพผูสู้งอายุ



ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      1. การจัดซ้ือเสื้อกันหนาวเพ่ือแจกจ่าย 
ให้กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยเสื้อดังกล่าวมีการปักช่ือนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
      2. การจัดซ้ือผ้าห่มและเสื้อกันหนาว พบว่า
เป็นค่าซ้ือผ้าห่มผืนละ 250 บาท และซ้ือเสื้อกัน
หนาวตัวละ 250 บาท  
         มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครบ ทุกครั ว เ รื อน  จึ ง มิ ใ ช่ เ ป็นการ ใ ห้การ
สงเคราะห์ประชาชนท่ีเดือดร้อนประสบปัญหา 
ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ.2543 และการดําเนินการดังกล่าว
ไม่ได้ ต้ังคณะกรรมการดําเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนตามโครงการ เพ่ือควบคุมให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนท่ีหน่วยงาน
ของรัฐท่ีถือปฏิบัติอยู่ทําให้มีการจัดซ้ือเสื้อกัน
หนาวและผ้าห่มในราคาเกินกว่าท่ีระเบียบ
กําหนด  
 
 
 
 

      การจัดซ้ือเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบถือปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล  พ . ศ .  2 5 4 3  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 130 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน และหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ท่ี มท 0617/ว 741 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เรื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกําหนดราคากลาง
สิ่งของสํารองจ่ายปี 2551 กําหนดให้กรณีอากาศหนาวจัด
ผิดปกติมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส และมี
ช่วงเวลาอากาศหนาวจัดยาวติดต่อกันเกิน 3 วันให้จัดซ้ือ
ผ้าห่มราคาผืนละไม่เกิน 240 บาท และเส้ือกันหนาวราคา
ตัวละไม่เกิน 150 บาท  
          ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบติดตามนําเงินตาม (1) 
ส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจํานวน เน่ืองจาก
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้
ทบทวนและกําหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ 
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองและ
ตาม (2) ให้ส่งคืนในส่วนที่จัดซ้ือเกินกว่าท่ีราคากลาง
กําหนด 
 

      3. เบิกจ่ายเงินสดเป็นทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

      ไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550  เ ร่ือง 
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      เนื่องจากไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550  



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ท่ีกําหนดว่าทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่า
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ซ่ึงรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) 
หรือเทียบเท่าแต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี สําหรับ
การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตร
ไม่เกินการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน 
ชุดนักเรียน  และค่าหนังสือเรียน ได้ตามความจําเป็น
เหมาะสม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําชับให้
เจ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบถือปฏิบั ติตามหนังสือสั่ งการ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 
 

      4. มีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพให้กับญาติผู้เสียชีวิตรายละ  2,000 บาท  

      เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0804.3/12145 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
ในการจัดการศพ ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ความเห็นว่าการสงเคราะห์ในการจัดการศพแก่ผู้สูงอายุ 
ได้กําหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุแล้ว 
       ตาม พ.ร.บ.การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ี
ให้การสงเคราะห์ในการจัดการศพ ตลอดจน พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก็มิได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเ พ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่ นของตนเกี่ ยวกับการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ในการจัดการศพแต่อย่างใด  
      ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านฐานะความเป็นอยู่ 
รายได้ท่ีแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการให้การสงเคราะห์
ว่าผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ศพยากไร้หรือไร้ญาติหรือไม่และ
ผู้ได้รับการสงเคราะห์ซํ้าซ้อนกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์หรือไม่ หากมิได้เป็น ผู้ยากไร้ 
หรือมีการเบิกจ่ายเงินซํ้าซ้อนให้นําเงินส่งคืนคลัง 
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       5. จัดซ้ือโอ่งนํ้าขนาดบรรจุ 7 ป๊ีบ จํานวน 
107 ใบ แจกให้กับราษฎรหมู่บ้าน 

 

การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการจัดซ้ือของท่ีระลึกแจก และ
ครุภัณฑ์ประเภทโอ่งน้ําซ่ึงมีขนาดเล็กมาก ซ่ึงไม่สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
แท้จริงและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 ในการจัดซ้ือดังกล่าวเป็น
การต้ังงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น
และเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
นํ้าของราษฎรได้มากพอกับความต้องการ จึงเป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
3475 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปรามกรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจก
ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ ข้อ 3 และข้อ 4 
ดังนี้ 
     ข้อ 3 กําหนดว่า การให้ความช่วยเหลือจะกระทําได้
เฉพาะกรณีจําเป็น และเป็นไปอย่างประหยัด และการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ส่อไปในทางหาเสียงเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองท้องถิ่น 
    ข้อ 4 กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้
ความสําคัญในการจัดทําโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณใน
ลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้งงบประมาณใน
ลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
หรือต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วน
บุคคล 
      ขอให้นําเงินส่งคืนคลัง และในการเบิกจ่ายครั้งต่อไป
ควรศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย 

        6. เทศบาลเบิกเงินสํารองจ่ายค่าสนับสนุน
เงินบริจาค เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ให้กับนายกเทศมนตรีที่
ได้สํารองจ่ายเงินไปให้ก่อน  

 

     ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงิน กองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้
ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นการ
ดํ า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุกทกภัยนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง 
ข้อ 6 ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีไม่ประสบ
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อุทกภัยและมีพ้ืนท่ีที่ ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดอุทกภัยหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ่ืน ท่ี มีศักยภาพและประสงค์จะเข้าไป
ช่วยเหลือสามารถนําบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุ อุปกรณ์ เข้าไปดําเนินการได้ตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมิได้ระบุให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณมา
บริจาคให้กับกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด และจากการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายพบว่า ผู้ ว่า
ราชการจังหวัดได้แจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัด สนับสนุนเงินบริจาค
แก่ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ในการขอ
ความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ และอําเภอได้ประสาน
เชิญชวนขอรับบริจาคเงินจากผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตลอดจนบุคลากรในสังกัดอีกครั้ง โดยมิใช่เบิก
เงินของทางราชการมาจ่าย และการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ 
       ขอให้นําเงินส่งคืนคลังและก่อนการเบิกจ่ายครั้ง
ต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องศึกษา ทําความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการให้ชัดเจน 

7. เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสมสนับสนุน
กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโครงการจัดหา
ท่ีดินปลูกบ้านให้กับคนยากจน เพียงวันท่ี 11 
มกราคม  2555 มี เงินคงเหลือในบัญชีฝาก
ธนาคาร ธกส. เป็นเงิน 397,327.03 บาท และให้
กู้ ยื ม เ พ่ือการศึกษา  จํ านวน  11  ราย  รวม 
149,000 บาท ค้างชําระจํานวนเงิน 141,400 
บาท  โ ดย มีบ า ง ร าย ไ ม่ ผ่ อน ชํ า ร ะภ าย ใน
กําหนดเวลาตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน 

        จากการตรวจสอบพบว่า การรับ-จ่ายเงิน ควบคุม
ลูกหน้ีเงินกู้ ตลอดจนทําเอกสารและเก็บรักษาเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลเป็นผู้ดําเนินการ โดยไม่บันทึกบัญชี
ไว้รวมกับบัญชีเทศบาล และในการดําเนินงานตาม
โครงการได้จัดหาที่ดินปลูกบ้านให้กับคนยากจน จํานวน 
16 ราย ซ่ึง ท้ัง  16 รายได้ผ่อนชําระค่าเ ช่า ซ้ือที่ ดิน
ครบถ้วนแล้ว แต่ผู้รับผิดชอบนําเงินท่ีได้รับคืนดังกล่าวไป
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
เลขท่ี 36/2548 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2548 ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจัดหาที่ดินปลูกบ้านให้กับคนยากจน และการ
ให้ผู้ด้อยโอกาสกู้ยืมเงิน เป็นการดําเนินการซํ้าซ้อนกับ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสสามารถ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษากับกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.)ให้ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส โอนเงินท้ังหมดคืนเงินสะสมของเทศบาล 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกลูกหน้ีท่ียังคงค้างชําระไว้
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ในรายการบัญชีของเทศบาล และติดตามเร่งรัดลูกหน้ี 
ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมให้ครบถ้วน แล้วให้นําเงิน
ดังกล่าวคืนเงินสะสมของเทศบาลต่อไป 
         ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสและคน
ยากจนครั้งต่อไป ขอให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การต้ังงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 และตามข้อตกลง
การขอรับเงินอุดหนุน 

    8. โครงการเพ่ิมขวัญและกําลังใจแก่ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเบิกจ่ายเงินซ้ือผ้า
ห่มนวม จํานวน 711 ผืน แจกจ่าย 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขวัญและกําลังใจ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มี
กําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป และเพ่ือให้
ประชาชนและครอบครัวได้ให้ความสําคัญแก่
ผู้สูงอายุที่ เปรียบเสมือนร่มโพธ์ิ ร่มไทรของ
ครอบครัว ซ่ึงมิใช่เป็นการให้การสงเคราะห์
ประชาชนท่ีเดือดร้อนประสบภัยหนาว 

         จึงเป็นการช่วยเหลือท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2553 เห็นควรสั่งการ
ให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบนําเงิน ส่งคืนคลังเป็นรายได้ และ
ในโอกาสต่อไปขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 

      9. อบต. มีการให้บริการรับชําระเงินค่า
สินค้าและบริการ ให้กับประชาชนในท้องท่ีหรือ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยทําสัญญากับบริษัทเคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด นั้น  

อบต. ช้ีแจงว่าการดําเนินการดังกล่าวเกิด
จากการเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน 
และมีความจําเป็นในการให้บริการดังกล่าว 
เน่ืองจากการเดินทางไปทําธุรกรรมต่างๆ ต้อง
เ ดินทางเ ป็นระยะทางไกล  (40-100 กม . ) 
ประกอบกับค่าธรรมเนียมการเปิดให้บริการกับ
บริษัทดังกล่าว ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
แต่เป็นการรวบรวมเงินจากสมาชิก อบต. และ
ผู้บ ริหาร  โดยรายไ ด้ที่ เ กิดจากการบริการ
สาธารณูปโภคจากประชาชน ทางผู้บริหารได้ถือ
เป็นรายได้ของ อบต. รวมทั้งมีแนวทางในการ
ดําเนินการในเร่ืองเงินประกัน เม่ือครบกําหนดจะ
ถอนเงินประกันทันที และระดมทุนจากสมาชิก 
อบต. ผู้บริหารขึ้นมาทดแทน และหากมีเอกชน

       ไม่สามารถกระทําได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 4635 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 
เรื่อง ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชําระค่า
สินค้าและบริการให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
       ให้ดําเนินการทําหนังสือหารือกรณีการให้บริการรับ
ชําระเงินค่าสินค้าและบริการ ให้กับประชาชนในท้องท่ี
หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยทําสัญญากับบริษัทเคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส จํากัด ของ อบต. ว่าทําได้หรือไม่ 
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อ่ืนมา เปิด ใ ห้บริการในลักษณะเคาน์ เตอ ร์ 
เซอร์วิส ในพ้ืนท่ี อบต. จะดําเนินการยกเลิก
บริการดังกล่าวโดยทันที 
      10. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องห่ม
กันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เบิกจ่าย
เป็นค่าผ้าห่มนวม จํานวน 4,000 ผืนๆ ละ 250 
บาท  

        เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 ข้อ 5.1.18 ท่ีกําหนดให้ซ้ือเครื่องกันหนาวคน
ละไม่เกิน 240 บาท และประกาศกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
กําหนดราคากลางสิ่ งของสํ ารอง จ่าย  พ .ศ .  2551 
ท่ีกํ าหนดให้ ซ้ือผ้าห่มราคาผืนละไม่เกิน 240 บาท 
จึงเบิกเกินสิทธิ 

  11. เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือผู้ป่วยประสบ
อุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์แหกโค้งเป็นค่ารถไป – กลับ 
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2552 ถึงกรกฎาคม 2553 
เดือนละ 200 บาท รวม 15 เดือน เป็นเงิน 
3,000 บาท 

         ไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายขอให้นําเงินส่งคืนคลัง
โดยเร็ว 

         12. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงาน
โครงการจ้างผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน ทํางาน
บริการสาธารณะ  

 

       หลักฐานประกอบฎีกาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
เทศบาลจ้างแรงงานให้กับผู้ด้อยโอกาสทํางานด้านใด มี
เพียงหลักฐานการลงเวลามาปฏิบัติงานและรับเงินจาก
เทศบาลเท่าน้ัน ไม่มีการติดตามประเมินผลว่าการจ้าง
แรงงานดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ด้อยโอกาส
และผู้ ว่ างงานไ ด้อย่างแท้จริ ง  ไ ม่ มีการ จัด ต้ังศูน ย์
อํานวยการปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะ
เศรษฐกิจ ฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้ว่างงาน การสํารวจ
ความต้องการในการประกอบอาชีพของผู้ว่างงาน เป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ท่ี มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม 
2552 เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบของผู้
ว่างงานจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ท่ีได้กําหนดหลักการ
ดําเนินการ แนวทางและวิธีการดําเนินงาน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดต้ังศูนย์อํานวยการ
ปฏิบัติการบรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจจากทุกภาคส่วนร่วมดําเนินการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบดังกล่าว และกําหนดให้มีการติดตามผลการ
ดํ า เ นิ น ก า ร  จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ล ง ท ะ เ บี ย น
ผู้ว่างงาน กําหนดครัวเรือนเป้าหมายตามความเร่งด่วน
และสภาพความรุนแรงของปัญหาส่งเสริมให้ครัวเรือนมี



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
รายจ่ายลดลง สํารวจความต้องการในการประกอบอาชีพ
ของผู้ว่างงานขอให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดย
เคร่งครัด 

         13. จัดซ้ือข้าวสารคัดพิเศษ 5% บรรจุถุง
ละ 10 กิโลกรัม ราคา 270 บาท ให้กับโครงการ
จัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโครงการ
ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด มีหนังสือขอรับการ
สนับสนุนข้าวสารเพ่ือมอบให้กับผู้สูงอายุ และผู้
พิการในพื้นที่ท่ีจัดโครงการ จากอบจ. 
อบจ. ช้ีแจงว่าดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 
ภายใต้บังคับมาตรา 16 ข้อ 25 สนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 27 การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส จะเห็นได้ว่าตาม
ข้อ 25 ให้มีการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้อ 27 การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีให้การสนับสนุนโดย
จัดซ้ือข้าวสารมอบให้จังหวัดเคล่ือนท่ี มิได้เป็น
การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควร
จะสนับสนุนและ/หรือช่วยเหลือในลักษณะ
ส่งเสริมความสามารถในการดําเนินการ โดยใช้
ศักยภาพของตนในการบริหารจัดการในลักษณะ
ของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ไม่เข้าไปดําเนินงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการเองได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันท่ี 13 
สิงหาคม 2546 เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ข้อ 1 (2) และข้อ 3 จึงจะ
สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่าน้ันดี
ขึ้น 
 

          การดําเนินการลักษณะดังกล่าว ซํ้า ซ้อนกับ
นโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์และโครงการของสํานักงานเหล่ากาชาดท่ีมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ยากไร้ คนพิการ คนชรา และได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การให้บริการและช่วยเหลือประชาชนร่วมกับจังหวัด  
น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1796 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัด ทํ า งบประมาณราย จ่ ายประ จํ า ปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การต้ัง
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพ่ือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ โดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 
มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ท่ี  มท 
0808.3/ว 323 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547 
เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายท่ีขัดต่อหนังสือสั่งการ ขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด.. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือหาผู้รับผิดชอบและ
ชดใช้เงินจํานวน 3,834,000 บาท ส่งคืนคลังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด.. และหากผลการตรวจสอบพบว่ามี
พฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริต ให้ดําเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
         ให้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจัดทํางบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่ละปีและให้กําชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       14 .  เ บิก จ่ าย เ งิ น โครงการ ช่วย เหลื อ
ประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัย โดยเบิกจ่ายค่า
จั ด ซ้ื อถุ ง ยั ง ชีพ  จํ านวน  1 ,4 00  ชุ ดๆ  ละ 
550 บาท  
 

         เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.3/ว 130 
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน ที่กําหนดการช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ อัตราชุดละ
ไม่เกิน500 บาท/ครอบครัว  
         ดังนั้น การจัดซ้ือถุงยังชีพข้างต้น จึงเป็นค่าจัดซ้ือ
ถุงยังชีพเกินอัตราท่ีกําหนด ชุดละ 50 บาทดําเนินการส่ง
เงินคืนคลัง และสําเนาหลักฐานการส่งคืนให้สํานักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด และก่อนการอนุมัติโครงการต่างๆ 
ดําเนินการศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณ
แต่ละรายการท้ังรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งการอนุมัติ
ดําเนินการจัดหาและเบิกจ่ายเงิน เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดข้างต้น และอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

       14. ในปีงบประมาณ 2555 เทศบาลฯ ได้
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี รวม 3 ฎีกา  
 

         อนึ่ง ในการตรวจสอบงบการ เทศบาลฯ ได้มีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี ซ่ึงตามมาตรา 50 และมาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ไม่ได้กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจ
หน้าท่ีในการสงเคราะห์ในการจัดการศพและมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก็
มิได้กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการศพแต่
อย่างใด กรณีดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ตอบข้อหารือหรือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0804.3/ 
12145 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2550 ข้อ 2 กรณีดังกล่าว
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด.. ได้เสนอแนะให้นําเงิน
ส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้เสร็จสิ้นไป แต่จากการตรวจสอบ
ในงวดการเงินนี้ เทศบาลฯ ยังดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อเสนอแนะ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและ
ผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยอย่าง
เคร่งครัด 
         ให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ แล้วส่งสําเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ตรวจสอบต่อไป และสั่งการให้เจ้าหน้าท่ี



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบฯ หรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเจตนา
ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสํานักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดหรือเกิดกรณีเช่นนี้อีกให้พิจารณาโทษแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 

    16. เบิกจ่ายเงินตามโครงการเบี้ยสงเคราะห์
เด็กเรียนดีแต่ยากจนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงระดับปริญญาตรี โดยกําหนดคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ผู้รับทุน จํานวน 7 ข้อ ในจํานวนน้ัน มี
หลักเกณฑ์ต้องเรียนดีแต่ฐานะยากจน และเกรด
เฉลี่ยสะสมตอนรับสมัคร ไม่ตํ่ากว่า 3.50 แต่จาก
การตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่าไม่มี
หลักฐานเกณฑ์การกําหนดความยากจนและการ
คัดเลือกผู้รับทุนให้ตรวจสอบแต่อย่างใดและอีก
ประการหน่ึงเกณฑ์การกําหนดเกรดเฉลี่ยสะสม
กําหนดเฉพาะตอนรับสมัครแต่ไม่ได้กําหนดในปี
ต่อไป เน่ืองจากเป็นการรับทุนต่อเนื่องต่อการสูญ
เปล่าและทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

     จากการตรวจสอบพบว่าในปีต่อไปเกรดเฉล่ียสะสม
ของผู้รับทุนบางรายได้เกรดน้อย บางรายติดเกรดศูนย์ 
และบางรายไม่มีผลการเรียนให้ตรวจสอบ เป็นต้น จึงทํา
ให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในโครงการดังกล่าวไม่มี
ความรัดกุม 
      ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณา
การกําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้มีความรัดกุมมากย่ิงขึ้นท้ังใน
ส่วนของหลักเกณฑ์ความยากจน การกําหนดเกรดเฉลี่ย
สะสมในปีต่อไป และความประพฤติ หากผู้รับทุนไม่
สามารถปฏิบัติตนให้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ในปีต่อไป
ควรเปลี่ยนตัวผู้ขอรับทุนเป็นรายอ่ืนท่ีเข้าหลักเกณฑ์แทน 
และควรจัดให้มีคณะกรรมการการติดตามผลการเรียนของ
ผู้รับทุนด้วย ท้ังน้ีเพ่ือจะได้ทราบปัญหาการเรียนที่ตกตํ่า 
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

        17. การเบิกจ่ายค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 
(แตนเบียนพร้อมอุปกรณ์การปล่อย )  เ พ่ือ
แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ท่ีประสบปัญหา
ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของศัตรู
มะพร้าว เน่ืองจากแมลงดําหนามกัดกินยอด
มะพร้าว เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าท่ี ตามมาตรา 51 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ. 2511และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542มาตรา16 (7)  
เทศบาลฯ ช้ีแจงว่าได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ว่ า ด้ วยการ ต้ั ง งบประมาณเพื่ อ ช่ วย เหลื อ
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2543 
 

      การดําเนินการของเทศบาลฯ ไม่ได้ปฏิบัติตาม
หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 เช่น  
      - ไม่ได้ดําเนินการศึกษาปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
      - ไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหา 
      - ไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ตามโครงการ 
      - การช่วยเหลือไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติอยู่ 
     การดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 4 และ หมวด 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
3 ข้อ 6 สรุปได้ว่า การต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน ให้จัดทําโครงการแสดงสาระสําคัญของงานท่ี
ต้องปฏิบัติศึกษาปัญหาความเดือดร้อนและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือขอต้ังงบประมาณช่วยเหลือตามความ
จําเป็นโดยให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ปฏิบัติให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตาม
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการที่หน่วยงานของ
รัฐถือปฏิบัติอยู่ 
      ขอให้ผู้บริหารกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
หนังสือดังกล่าวโดยเคร่งครัด และหากเกิดกรณีเช่นนี้อีก
ขอให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

       18.เทศบาลเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย 
เป็นค่าใช้จ่ายมีการช่วยเหลือเด็กและยาวชนตาม
โครงการช่วยเหลือเด็กและยาวชนที่ประสบภัย
หนาว เพ่ือช่วยเหลือเด็กและยาวชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยหนาว และแบ่งเบา
ภาระต้องซ้ือเสื้อผ้านุ่งห่มกันหนาว โดยจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเป็นเงินสดให้กับเด็กและยาวชนที่
ประสบภัยหนาว จํานวน 100 รายๆ ละ800 
บาท เทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

      เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมปกครอง ท่ี มท 
0313.4/ว 3050 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543 กําหนดวิธีปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน ตาม 
ข้อ 6 โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ ถื อ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค  0406.3/ว  130 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือกรณีประสบภัย
หนาว ตามข้อ 5.1.18 โดยให้จ่ายค่าจัดซ้ือเคร่ืองกันหนาว
ได้เท่าท่ีจ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท 
        ให้เรียกเงินจากผู้เบิกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว จาก
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบส่ ง คื น ค ลั ง เ ท ศบ าล  แล้ ว ส่ ง สํ า เ น า
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการนําเงินฝากธนาคารให้
สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ตรวจสอบและกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ 
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายแต่ละรายการให้เข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
โดยเคร่งครัด 

     19. เทศบาลเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ค่าซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชน เน่ืองจากประสบวาตภัย ให้แก่นาง ก 
(ที่อยู่ตามบัตรประชาชนอยู่บ้านเลขท่ี 10/492 

       แต่จากการตรวจสอบหลักฐานคําร้อง เอกสาร
ประกอบ และใบสอบข้อเท็จจริงของงานสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง ปรากฏว่านาง ก ไม่
เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ ของเทศบาลเมือง



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
หมู่ที่ 6 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์แขวงนว
มินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเป็นค่า
ซ่อมแซมบ้านเลขที่ 109/2 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ 
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี จํานวน 2,000 บาท 
เทศบาลไ ด้ระบุหลัก เกณฑ์ ในการใ ห้ความ
ช่วย เหลื อสง เคราะห์ค่ า ซ่อมแซมบ้ านแก่
ประชาชนในโครงการฯ คือ  
    1) เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาล  
    2) เป็นผู้ท่ีมีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่พอ
รายจ่าย  
   3) เป็นผู้ท่ีบ้านถูกภัยพิบัติต่างๆ ตามธรรมชาติ 
จนตัวบ้านหรือหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย
บางส่วน  
  4) เป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการท่ีไม่มีความสามารถ
ในการซ่อมแซมบ้านได้เอง  
  5) เป็นผู้ท่ีบุคคลในพ้ืนท่ีรู้จักและให้การยอมรับ 

ราชบุรี กล่าวคือ เป็นผู้ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาล
ประกอบกับสภาพบ้านท่ีได้รับความเสียหายเป็นบ้านเด่ียว
2ช้ัน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเย่ียมบ้านได้ลงความเห็นจากการ
ตรวจสอบสภาพบ้านว่าได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
จึงเป็นรายจ่ายท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหนังสือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543 
       ขอให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ว และสั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบว่า
มีการละเลยไม่ถือปฏิบัติให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้รับชอบและผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

      20. เทศบาลฯ ได้จัดทําโครงการเทศบาลพบ
ประชาชนร่วมกับอําเภอย้ิมเคลื่อนท่ี 2 ครั้ง  
ระบุวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เทศบาลจัดขึ้น เพ่ือเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน มีการช้ีแจง
นโยบายท่ีสําคัญ และร่วมปรึกษาหรือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมี
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล บริการฉีดวัคซีน บริการตัดผม ให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับประชาชน เป็นต้น  
 

          แต่มีการเบิกจ่ายค่าจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค 
(ถุงยังชีพ) เพ่ือแจกให้กับประชาชน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่
สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ เทศบาลฯ ช้ีแจงว่า
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  
0303.4/ว 3050 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543 แต่จากการตรวจสอบการดําเนินการพบว่า ไม่ได้ต้ัง
จ่ายโครงการดังกล่าวในเทศบัญญัติงบประมาณและช้ีแจง
ถึงเหตุผลความจําเป็นท่ีต้องต้ังงบประมาณไว้ในคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย แต่เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชน
ดังกล่าว นอกจากน้ีการจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยัง
ชีพ) เพ่ือแจกให้ประชาชน ต้องมีกรณีมีเหตุภัยพิบัติและ
ต้อง เ ป็นไปตามแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์
ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอยู่เท่าน้ัน 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษา ทําความเข้าใจ 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือถือปฏิบัติให้
ถูกต้อง และในโอกาสต่อไปการดําเนินการโครงการพบ
ประชาชน ควรกําหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่หรือ วิ ธีการ อ่ืน ท่ีก่อใ ห้ เกิดความร่วมมือจาก
ประชาชนให้มากท่ีสุดเพ่ือท่ีสามารถนํามาพัฒนาการ
บริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

      21. มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานี วิทยุ ชุมชนที่
ประสบเหตุวาตภัยโดยทําการซ่อมอุปกรณ์ระบบ
ขยายกําลังส่งสัญญาณ และซ่อมระบบอุปกรณ์
ระบบสายอากาศ 
 

          กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้มีการออกแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายในเรื่องท่ีกระทรวงมหาดไทย
ยังไม่ได้กําหนดไว้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงการคลังในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลม 
จึงต้องปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง ท่ี 
กต 0406.3/ว 130 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงกําหนดให้เบิกจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้แก่ เอกชนได้ กรณี ท่ี เอกชนนํา
ครุภัณฑ์นั้นมาช่วยเหลือแล้วชํารุดเสียหายในระหว่าง
ปฏิบัติงานช่วยเหลือเพ่ือให้ความช่วยเหลือสําเร็จลุล่วงได้ 
ดังนั้นการเบิกจ่ายจึงไม่สามารถกระทําได้ 
         ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําเงินท่ีเบิกจ่ายไปไม่
ถูกต้อง ส่งคืนคลังให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมท้ังกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก่อนการเบิก
จ่ายเงินทุกครั้ง เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

      22. เบิกจ่ายค่าจัดซ้ือถุงยังชีพตามโครงการ
นายกสานสัมพันธ์ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2555  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
ประชาสัมพันธ์การบริหารกิจการเทศบาล บริการ
ประชาชน สานสัมพันธ์ชุมชน และเพ่ือยกระดับ
ในการดํารงชีพของผู้ยากไร้  และการแจกถุงยัง
ชีพ  เ ป็นการแจกให้กับผู้สู งอายุภายในเขต
เทศบาล  

       จึง มิใช่ เ ป็นการให้การสงเคราะห์ประชาชนท่ี
เดือดร้อนประสบปัญหา ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือโดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2543ดัง น้ันจึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 67 กําหนดว่า



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้

แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
        ให้เรียกจํานวนจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง
เทศบาลฯแล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการ
นําส่งเงินฝากธนาคาร ให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรวจสอบ 

      23. เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์การจัดการศพ
ตามประเพณีให้กับญาติเ พ่ือจัดการศพของ
ผู้เสียชีวิต จํานวน 32 ราย 
 

        การสงเคราะห์ศพแก่ผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546 มาตรา 11 (12) ได้กําหนดให้กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นหน่วยรับผิดชอบใน
การสงเคราะห์ศพแก่ผู้สูงอายุ เป็นภารกิจโดยตรงของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ อปท. ตาม
มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและ อบ
ต.พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามมาตรา 16 แห่ง 
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ.2542 มิได้กําหนดให้ อบต.มีอํานาจและหน้าท่ี
ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่ นของตนเกี่ ยวกับการ จ่ายเงิน
สงเคราะห์ในการจัดการศพแต่อย่างใด 
       เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547ข้อ 67 กําหนดว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่ งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
       ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง 
แล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและสําเนาหลักฐานการนําเงิน
ฝากธนาคารส่งให้ สตง. ตรวจสอบและส่ังการกําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับช้ันควรกํากับดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดย
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

        24 .  จั ด ซ้ื อ วั ส ดุ อุปกรณ์ สํ าหรั บกา ร
ดํารงชีวิตโครงการ “เทศบาลร่วมใจ ดูแล ห่วงใย
ผู้ด้อยโอกาส” เพ่ือนํามาบรรจุหีบห่อเป็นถุงยัง
ชีพ สําหรับการดํารงชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

          ในกรณีช่วยเหลือเป็นถุง ยังชีพชุดละไม่เกิน 
5 0 0  บ า ท / ค ร อ บ ค รั ว  ก า ร ร ะ บุ ช่ื อ -น า ม ส กุ ล 
นายกเทศมนตรี เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ มท. ท่ี มท 0808.2/ว 524 ลงวันที่ 19 ก.พ.



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้ด้อยโอกาส และมีหลักการและเหตุผลโดยอาศัย
ภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลตาม พ.ร.บ.แผนฯ 
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตเ ด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ ด้อยโอกาสถุง ยัง ชีพ  1 ชุด  ประกอบด้วย 
นํ้าปลา นมสด ผงซักฟอก นํ้าตาลทราย ปลา
กระป๋อง ยาสีฟัน ข้าวสาร สบู่ จัดใส่ถุงพลาสติก
ใส ชุดละ 628 บาทโดยระบุช่ือนายกเทศบาล 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลมี 11 หมู่บ้าน แต่
กลุ่มเป้าหมายเพียง 8 หมู่บ้าน ทําให้เกิดความไม่
เสมอภาคกันระหว่าง ชุมชนของห มู่ ต่าง  ๆ 
นอกจากนี้การแจกลักษณะดังกล่าวควรมอบใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสบอุทกภัย วาตภัย 
ไม่ใช่จัดทําโครงการโดยตราเป็นเทศบัญญัติ 
 

2552 เรื่องการใช้งบประมาณของทางราชการจัดซ้ือ
สิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ช่ือของตนเองลงบนส่ิงของและ
เป็นการต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์
ส่วนบุคคล 
 

 
 
 

 
 


