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ค่าใช้จา่ ยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
และ
การจัดงานวันบัณฑิตน้อย
การจดงานวนบณฑตนอย
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การเบิกจ่าย สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/งานวันบัณฑิตน้อย
1. จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละศึกษา กระเป๋ านักเรียน ชุดเอี๊ยม และที่นอน
พร้อมหมอนหนุ น
2. จัดโครงการประชุมุ ผููป้ กครอง
3. จัดโครงการปัจฉิ มนิ เทศเด็กอนุ บาลและปฐมวัยศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4. จัดซื้อชุดบัณฑิตน้อย
5. บันทึกภาพและเช่าชุดคลุยให้เด็กเล็ก
6. ค่าวุฒบิ ตั รบัณฑิตน้อย พร้อมปก
7.7 จางประกอบอาหารและเครองดม
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
8. รายจ่ายค้างจ่าย ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริมนม ของโรงเรียนและ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
9. จ้างทําอาหารว่างให้เด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
1. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 ข้อ 67 กําหนดว่า
อปท จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ ผกกพั
อปท.จะจายเงนหรอกอหนผู
พนไดแตเฉพาะทกฎหมาย
นได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบยบ
ระเบียบ ขอบงคบ
ข้อบังคับ หรอ
หรือ
หนังสือสัง่ การกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้
ดังนั้น การซื้อสิง่ ของแจกให้ประชาชน จึงมิใช่ความหมายค่าใช้จา่ ยในการจัด
งานต่าง ๆ และไม่มีระเบียบกําหนดจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้

หนังสือสังการที
่ ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พ.ค.2541 เรื่องค่าใช้จา่ ยในการจัด
งานต่าง ๆ ของ อปท. กําหนดให้ อปท.ถือปฏิบตั ใิ นการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่าง ๆ ทัง้ ในกรณี
ที่ดาํ เนิ นการเองหรืออุดหนุ นหน่ วยงานอืน่ โดยให้เบิกได้ตามงบประมาณที่ตง้ั ไว้ และเบิกจ่ายได้
เท่าที่จาํ เป็ นและประหยัด โดยคํานึ งถึงฐานะการคลังของ อปท. เป็ นสําคัญ
3. หนังั สือื กระทรวงมหาดไทย
ไ ที่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันั ที่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อื ง ซักั ซ้อ้ มความ
เข้าใจเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. ดังนี้
1) ต้องอยูใ่ นอํานาจหน้าที่หรือมีกฎหมายให้อาํ นาจโดย อปท.ต้องกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนิ นการ
ไว้ในโครงการจัดงาน
2) กิจกรรมจะต้องเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นที่ให้ประโยชน์หรืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนทัว่ ไป เช่น การให้ความรู้อนั เป็ นประโยชน์ หรือการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญ
และรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
3) กิจกรรมที่ดําเนิ นการจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่ดําเนิ นการ
กิจกรรมดังกล่าวจะทําให้โครงการไม่บรรลุวตั ถุปะรสงค์
4) หากมีการจัดประกวด แข่งขัน มีการมอบรางวัล มูลค่ารางวัลต้องมีสดั ส่วนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงการ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยเท่าที่จาํ เป็ นเหมาะสมและประหยัด
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
1. เครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม หรือการ
ป้องกันอัจตรายที่เทศบาล สขาภิ
ปองกนอจตรายทเทศบาล
สุขาภบาล
บาล และเมื
และเมองพทยา
องพัทยา สามารถจดซอไดเองอยู
สามารถจัดซื้อได้เองอย่กอนแลว
อ่นแล้ว
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิม
2. เครื่องแต่งกายต่อไปนี้ให้ใช้สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ
งานประจํารถขนขยะ งานกวาด-ล้าง-ตลาด งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจํา
โรงฆ่าสัตว์ งานเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ และงานฉีดพ่นสารเคมี ประกอบด้วย
2.1 เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)
2.2 ถุงมือยางหรือหนัง
2.3 ผ้าปิกปาก-ปิดจมูก
2.4 เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง
2.5 รองเท้ายางหุ้มส้น สุงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต)
2.6 เสื้อกันฝน
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ต่อ)
3. เครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์
เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ เป็นต้น
4. เครื่องแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล การป้
งานดานการแพทย
การปองกนการตดเชอ
องกันการติดเชื้อ หรื
หรอรงสตาง
อรังสีต่าง ๆ เช่
เชนน
ชุดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (เสื้อกาวด์ ถุงมือ ผ้าปิดปาก)
ตามรายการข้อ 1 – 4 ให้เบิกค่าวัสดุเครื่องต่างกายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ
จําเป็น เหมาะสม กับลักษณะของแต่ละงานที่ต้องใช้ และเป็นไปโดยประหยัด
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี
5. เครื่องแต่งกายที่เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ
เครื่องแบบ แบบฟอร์ม ชุดฟาติก ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และชุดประจําท้องถิ่น
6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนอกเหนือจาก
หลักเณฑ์นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานที่ใช้
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การเบิกจ่ายเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตัง้ งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ/เทศบาล และ
อบต. พ.ศ.2543
1) กิจการที่จะให้การช่วยเหลือ ต้องอยูู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การส่งเสริมการทํามาหากินของ
ราษฎร การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห์การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ การสุสาน และฌาปนสถาน เป็ นต้น
2) วิธีการช่วยเหลือประชาชน
(1) ผูบ้ ริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ และ
ควบคุมุ การปฏิฏบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุปุ ระสงค์ของโครงการ
(2) ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่ วยงานของรัฐถือปฏิบตั อิ ยู่
เช่น แนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น
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การเบิกจ่ายเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน (ต่อ)
3) กรณี ท่มี ีความจําเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุหรือครุภณั ฑ์
ก. การจัดซื้อวัสดุเพือ่ นํ าไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร เมื่อดําเนิ นการจัดซื้อตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องแล้วให้จดั ทําบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ และ
เมื่อมีการแจกจ่ายวัสดุให้ระบุรายชื่อผูไ้ ด้รบั แจกจ่าย พร้อมทัง้ ให้ผูร้ บั ฯ
ลงชื่อรับไว้ในทะเบียนเพือ่ เป็นหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ข. การจัดซื้อครุภณั ฑ์เพือ่ นํ าไปให้ราษฎรหรือหน่ วยงานใช้ตามโครงการ เมื่อ
ดําเนิ นการจัดซื้อตามระเบียบฯ แล้ว ให้ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ ตามวิธีการที่
กําหนดไว้ในระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อกลุม่ ประชาชน
ชุชมชน
ช หรอหนวยงานจะยมไปเพอการชวยเหลอประชาชนตามโครงการตางๆ
ื ่
ื ไป ่ื ช่
ืป ชช โ
่
ให้ผูย้ มื ทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้หมายเหตุในทะเบียน
คุมครุภณั ฑ์ระบุช่ือบุคคล หรือหน่ วยงานผูย้ มื ด้วย
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การพิจารณาค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน โดยคํานึ งถึง....
1. เป็นการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญั ญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น
2. การดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่จะต้องพิจารณากิจกรรมตามโครงการด้วยว่ากิจกรรมนั้น
เป็นกิจกรรมแห่งประเพณี หรือไม่
เปนกจกรรมแหงประเพณหรอไม
3. การจะเบิกจ่ายเงินตามรายจ่ายแห่งกิจกรรมมีระเบียบ หรือสือสังการกระทรวงมหาดไทย
่
กําหนดให้เบิกจ่ายไว้หรือไม่
4. การแจกสิง่ ของให้ประชาชนมิใช่กจิ กรรมโดยตรงตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา หากไม่แจกสิง่ ของก็ไม่เป็นผลให้โครงการไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
แต่อย่างใด จงเปนการดาเนนการเกนความจาเปน
แตอยางใด
จึงเป็นการดําเนิ นการเกินความจําเป็น
5. ไม่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
6. เป็นการตัง้ งบประมาณในลักษณะฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็น
7. การแจกสิง่ ของเป็นรายจ่ายในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์สว่ นบุคคลแม้จะไม่ลงชื่อ
บนสิง่ ของที่แจกก็ตาม
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การเบิกจาย สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / งานวันบัณฑิตนอย
ขอบกพรองที่ตรวจพบ
1. เทศบาลจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ชุด
พละศึกษา กระเปานักเรียน ชุดเอี๊ยม และที่นอน
พรอมหมอนหนุน ไดขออนุมัติการจัดซื้อจากผูวา
ราชการจังหวัด และอนุมัติใหจัดซื้อได
การเบิกจายดังกลาว เทศบาลจัดทํา
โครงการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กผูยากไร
ตามอํานาจหนาที่เทศบาล และมีคณะกรรมการ
คัดเลือกประกอบดวย นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรอื่น
ทางการศึกษา เขารวมเปนกรรมการในการ
คัดเลือกเด็กผูที่ยากไร แตจากการตรวจสอบ
รายชื่อเด็กผูที่ยากไร พบวา มีบุตรหลานของรอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เปนผูที่
ไดรับแจกชุดนักเรียน ชุดพละศึกษา และกระเปา
นักเรียนดวย
ซึ่งเทศบาลชี้แจงวา การเบิกจายคาชุด
นักเรียนและชุดพละศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อบรรเทาและชวยเหลือผูปกครอง เนื่องจาก
ผูปกครองในพื้นที่มีอาชีพทําการเกษตร รับจาง
ประทังชีวิตโดยการหาเชากินค่ํา จึงทําใหเกิด
โครงการนี้ขึ้นมาก คณะกรรมการคัดเลือกเด็กผูที่
ยากไร พิจารณาโดยเล็งเห็นวาจะตองจัดชุด
นักเรียน ชุดพละศึกษา กระเปานักเรียน ใหกับ
เด็กนักเรียนที่ศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ไดทั้งหมดทุกคนเทาเทียมเสมอภาคกัน
เพื่อเปนขวัญกําลังใจ อีกทั้งไมเปนการเลื่อมล้ําแก
เด็กที่เรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด โดยมิได
พิจารณาวาจะเปนบุตรหลานของขาราชการ
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผูบริหาร
แตอยางใด สําหรับการเบิกจายคากระเปา เอี๊ยม
ที่นอนพรอมหมอนหนุน เทศบาลไดตั้ง
งบประมาณไวในหมวดคาวัสดุ ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนอํานาจหนาที่ที่เทศบาล
จะตองใหไดรับการศึกษา อบรม ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 ไดกําหนด
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สตง.พิจารณาแลวเห็นวา
1. แม อปท.มีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการ
ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และการจัด
การศึกษา การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283
และมาตรา 289 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 50(6) (7) และพ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 แตสําหรับ
ขอกําหนดในการจายเงินเทศบาลตองปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 67
2. การเบิกคาเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ
ศึกษา โดยเทศบาลจัดทําโครงการชวยเหลือ
นักเรียนดอยโอกาส โดยมีเหตุผลวา เทศบาลมี
นโยบายที่จะสงเสริมใหความชวยเหลือเด็กผู
ยากไรและผูที่ไดรับความเดือดรอน (ยากจน)
เรื่องคาใชจายทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
เรื่องหลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสของ อปท. ไดแจงหลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
ผูดอยโอกาสของ อปท.
จากการสํารวจของเทศบาล พบวา เด็กใน
พื้นที่สวนใหญประสบปญหาฐานะครอบครัว
ยากจนขาดแคลนเสื้อผาอุปกรณการเรียน
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เปน นโยบายผานมติสภาเทศบาลเสนอเปนราง
เทศบัญญัติแลวเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติ แลวไดปฏิบัติตามระเบียบพัสดุการเบิก
จายเงิน ในการมอบเอี๊ยม ที่นอนพรอมหมอน
หนุน และกระเปา ทางเทศบาลไมไดจัดเก็บเงิน
คาใชจายกับผูปกครอง ทั้งสิ้น จึงจําเปนตองใช
งบประมาณของเทศบาลในการจัดหาวัสดุ
ดังกลาว ดังนี้
- ชุดเอี๊ยม เบิกจายจากคาวัสดุเครื่อง
แตงกาย เปนเครื่องแตงกายที่ใชกับเด็กจัดไวเปน
สวนกลาง เปนผากันเปอนมีไวเพื่อปองกัน
เครื่องดื่ม อาหารเลอะเทอะใสเสื้อนักเรียน
เนื่องจากเทศบาลไดสนับสนุนชุดนักเรียนเพียงป
ละ 2 ชุด
- ที่นอนพรอมหมอนหนุน เบิกจายจากวัสดุ
งานบานงานครัว เปนเครื่องใชสําหรับโรงเรียน
อนุบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดไวเปน
สวนกลาง เนื่องจากเด็กตองนอนกลางวัน ตาม
หลักเกณฑของสาธารณสุข จึงไดจัดหาใหตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
- กระเปา เบิกจายจากวัสดุสํานักงาน
เนื่องจากนักเรียนตองมีอุปกรณสื่อการเรียนการ
สอน หนังสือเรียน และการบานที่จะตองนํา
แบบเรียนกลับไปทบทวน ทําแบบฝกหัดกับ
ผูปกครองที่บาน เทศบาลจึงจัดหากระเปาเพื่อใส
และบรรจุเอกสารตาง ๆ ของนักเรียน
หากพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550
มาตรา 283 อปท.ยอมมีอํานาจหนาที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น และยอม
มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความ
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กอใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษา
เทศบาลจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปนการ
ชวยเหลือเด็กในดานการศึกษา เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณการเรียน คาหนังสือเรียน และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน โดยเทศบาลไดแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกเด็กผูที่ยากไร ซึ่งพบวา
รายชื่อเด็กผูยากไรสวนหนึ่งที่ไดรับแจก
เครื่องแบบนักเรียน และชุดพละศึกษา เปนบุตร
หลานของรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และครูผูดูแลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ซึ่งเทศบาลชี้แจงวา
คณะกรรมการคัดเลือกเด็กผูยากไร ไดพิจารณา
โดยเล็งเห็นวาจะตองจัดชุดนักเรียน ชุดพละ
ศึกษา กระเปานักเรียน ใหกับเด็กนักเรียนที่
ศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดย
เทาเทียมเสมอภาคกันเพื่อเปนขวัญกําลังใจอีกทั้ง
ไมเปนการเลื่อมล้ําแกเด็กที่เรียนที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้งหมด ไมไดพิจารณาวาจะเปนบุตร
หลานของขาราชการ พนักงาน สมาชิกสภา
เทศบาล หรือคณะผูบริหารแตอยางใด แสดงวา
การคัดเลือกดังกลาวไมเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365
ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่องหลักเกณฑการ
ตั้งงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสของ อปท.
นอกจากนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
เรื่องหลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสของ อปท. กําหนดใหทุนการศึกษา
จะตองเปนหลักสูตรที่สูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือเทียบเทาแตตองไมสูงกวาระดับปริญญาตรี
สําหรับการใหความชวยเหลือนักเรียนที่ศึกษาใน
หลักสูตรไมเกินการศึกษาขั้นพื้นฐาน อปท.
สามารถใหความชวยเหลือเปนคาวัสดุอุปกรณ
การเรียน ชุดนักเรียน และคาหนังสือเรียนไดตาม
ความจําเปน เหมาะสม แตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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สอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เปนสวนรวมดวย
มาตรา 289 อปท.ยอมมีอํานาจหนาที่
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น อปท.
ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรม และการฝก
อาชีพตามความเหมาะสมและความตองการ
ภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ชาติ
2. ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมมาตรา 50 ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย เทศบาลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
3. พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต.มีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (9) การจัดการศึกษา
4. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 18(1) สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา
ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกของเด็กพิการ
และเด็กซึ่งตองมีความตองการพิเศษหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 67
อปท.จะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว
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จัดเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งกําหนดไวตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3
ระบบการศึกษา มาตรา 18 (1) เทศบาลจึงไม
สามารถใชหลักเกณฑตามหนังสือดังกลาวได
3. การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ
ศึกษา หากพิจารณาเทียบเคียงกับหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.4/8636 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง
หารือการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณา
แลวเห็นวาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ
2536 เรื่อง การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
ไดกําหนดเกณฑการเบิกจายคาวัสดุแตงกาย
ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ใช
แตการจัดซื้อเครื่องแตงกาย เชน ชุดนักเรียน
ชุดกีฬา ชุดอนุรักษไทย ชุดการแสดง และ
อุปกรณแตงกายตาง ๆ สําหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมิใชวัสดุเครื่องแตงกายใน
การปฏิบัติงานตามเจตนารมณของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาว ดังนั้น จึงไมเขา
หลักเกณฑที่จะนําเสนอใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
ดังกลาวได
4. การเบิกจายคาชุดเอี๊ยมจากหมวดวัสดุ
เครื่องแตงกาย เทศบาลชี้แจงวา เปนเครื่อง
แตงกายที่ใชกับเด็กจัดไวเปนสวนกลาง เปน
ผากันเปอนมีไวเพื่อปองกันเครื่องดื่ม อาหารเลอะ
เทอะใสเสื้อนักเรียน เมื่อพิจารณาวาเปนวัสดุ
เครื่องแตงกายที่นอกเหนือจากหลักเกณฑตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบกับพิจารณา
เทียบเคียงกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.4/8636 ลงวันที่ 28
กันยายน 2554 เรื่อง หารือการเบิกจายคาวัสดุ

ขอบกพรองที่ตรวจพบ
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 16 การตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายของ อปท.
ใหกระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
เรื่องหลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสของ อปท.
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.4/8636 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554
เรื่อง หารือการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย

ขอเสนอแนะ
เครื่องแตงกาย ตามขอ 3 ขางตน กรณีนี้จึงเปน
การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 67
5. การเบิกจายคากระเปานักเรียน จากหมวด
คาวัสดุสํานักงาน และคาที่นอนพรอมหมอนหนุน
จากหมวดคาวัสดุงานบานงานครัว เทศบาลชี้แจง
วา การตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติประจําปได
ผานการพิจารณาตามมติสภาเทศบาล และไดรับ
อนุมัติจาก ผวจ. ตามที่ระเบียบกําหนดไวแลว
โดยไมไดรับการทักทวงแตประการใด ซึ่งในการ
เบิกจายกรณีดังกลาวไมมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการฉบับใดที่กําหนดไว
ใหสามารถเบิกจายได
ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปน
คาใชจายของ อปท. จึงไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 16 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการรับเงิน การจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 67
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อ
หาผูรับผิดชอบ กรณีการไมปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ และระเบียบ ยังมิได
กําหนดใหเบิกจาย จนเปนเหตุทําใหราชการตอง
จายเงินดังกลาว หากพบวาเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหนําเงินคืนคลัง
กรณีไมเห็นดวยใหทําหนังสือหารือกระทรวง
มหาดไทยเพื่อหาขอยุติตอไป และในโอกาสตอไป
ใหปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
โดยเครงครัด เพื่อมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีกหาก
พบวายังมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง จนเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกทางราชการ อาจมีความผิด

ขอบกพรองที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
และใหผูบริหารและผูบังคับบัญชาตองกํากับดูแล
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหปฏิบัติตามระเบียบอยาง
เครงครัด เพื่อประโยชนของทางราชการในการ
บริหารและพัฒนาทองถิ่น
2. การเบิกจายเงินโครงการประชุมผูปกครอง
สตง. พิจารณาแลวเห็นวากรณีที่เทศบาล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงคเพื่อให
จัดการประชุมผูปกครองเปนกิจกรรมที่ศูนย
ผูปกครองทราบหลักสูตรการศึกษา ขอมูล
พัฒนาเด็กเล็กสามารถที่จะดําเนินไดเองโดย
ขาวสารภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให
รวมกับผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก ทราบแนวทางการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถ
ปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถ จัดการไดตามความเหมาะสมและศักยภาพ
นําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของตน
การเบิกจายดังกลาวตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2541 และที่
แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม ดังนั้นการเบิกจายเงิน จึงไมสามารถ
เบิกจายไดเนื่องจากไมมีระเบียบกําหนดให
เบิกจาย
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
หาผูรับผิดชอบ กรณีการเบิกจายโดยไมมีระเบียบ
กําหนดใหเบิกจาย ทําใหราชการตองจายเงิน
หากพบวาเบิกจายไมเปนไปตามระเบียบฯ
หนังสือสั่งการ หรือไมมีระเบียบใหเบิกจายใหนํา
เงินจํานวนดังกลาวสงคืนคลังเทศบาลฯ และใน
โอกาสติดตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกลาวโดยเครงครัด เพื่อมิใหเกิดกรณี
เชนนี้อีกหากพบวายังมีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการ
คลังพ.ศ. 2544

ขอบกพรองที่ตรวจพบ
3. เบิกจายคาจัดจางตามโครงการปจฉิม
นิเทศเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และสานสัมพันธสายใยรักแหงครอบครัว แยก
เปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
- คาจางเหมาจัดทําสถานที่ในการดําเนิน
โครงการ
- คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม
มื้อกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัยที่
สําเร็จการศึกษา การเตรียมความพรอมทาง
พัฒนาการจากศูนยฯ และผูปกครอง
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ ผูเกี่ยวของและแขกผูมีเกียรติ
- คาจางเหมาพิมพวุฒิบัตรพรอมปก
ผาไหม
- คาจางเหมาจัดทําปายโครงการ
4. เบิกจายคาจัดซื้อชุดบัณฑิตนอย เพื่อใช
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตนอย
สําหรับเด็กเล็กที่ผานการเรียนรูจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไดแก คาเชาชุดบัณฑิตนอย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลอง สําหรับ
กิจกรรมวันบัณฑิตนอย

ขอเสนอแนะ
การดําเนินการตามโครงการดังกลาว มิใช
เปนการสงเสริมการศึกษาตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล และไมอยูในระบบการจัดการศึกษาของ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเปนการ
เบิกจายที่ไมมีระเบียบใหเบิกจาย จึงไมอาจเบิก
จายเงินไดตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 67

ชุดบัณฑิตนอยไมใชเครื่องแบบนักเรียนที่
สามารถเบิกจายได และยังไมมีระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใดใหเบิกจายได มิใชคาใชจายใน
การจัดงาน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ
อปท. เปนการใชงบประมาณและเบิกจายเงินโดย
ไมมีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนดใหเบิกจายเงินได เปนการไม
ปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ขอ 67 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท.
พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 16 และขอ 34
ใหกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมการ
เบิกจายปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาวโดนเครงครัด และพิจารณาโทษทาง
วินัยกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตามควรแกกรณี
และผูบังคับบัญชาและผูบริหารเทศบาล ตองให
ความสําคัญและใสใจการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจัง

ขอบกพรองที่ตรวจพบ
5. เบิกจายคาบันทึกภาพและคาเชาชุดครุย
ใหแกเด็กที่สําเร็จการศึกษาในระดับกอนระดับ
ประถมศึกษา

ขอเสนอแนะ
กรณีดังกลาวไมใชกิจกรรมการเรียนการสอน
และหรือกิจกรรมเสริมการเรียนรูดานการศึกษา
จึงเปนการเบิกจายที่ไมจําเปนและไมเปนไปโดย
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จึงไมสามารถเบิกจายจาก
เงินงบประมาณได
6. เทศบาลเบิกจายคาวุฒิบัตรบัณฑิตนอย
คาปกวุฒิบัตรเปนคาใชจายที่ไมถือเปนการ
พรอมปกใหกับนักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
พัฒนาเด็กเล็ก
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
และไมถือเปนหนาที่ของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 เปนคาใชจายสวนบุคคล จึง
ไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 ขอ 67
7. เบิกจายเงินคาจางเหมาจัดอาหารและ
คาใชจายดังกลาวเปนการจัดเลี้ยง
เครื่องดื่มในกิจกรรมรับประกาศนียบัตรบัณฑิต นอกเหนือจากการเลี้ยงดูเด็กเล็กตามปกติ
นอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประจําวัน เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณสําหรับเปนคาอาหารเสริม และ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กอยูแลว คาใชจายที่
จัดขึ้นควรเปนคาใชจายสวนบุคคล ไมมีระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยใหเบิกจายได
เปนการไมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ 67
8. รายจายคางจาย ไดแก คาอาหาร
จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาอาหารเสริมนม
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของขาดความรูความเขาใจ
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมพบหลักฐาน เกี่ยวกับระเบียบและความรอบคอบรัดกุมในการ
การขออนุมัติกันเงิน จึงไดสอบถามหัวหนาสํานัก ปฏิบัติงานโดยหนวยงานผูเบิกซึ่งเปนเจาของ
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ปลัด ทราบวาหัวหนาสํานักปลัด ไดมอบหมายให
เจาหนาที่พัสดุเปนผูจัดทําเอกสาร และเปนเพียง
ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ไมแนใจวา
ไดมีการจัดทําเอกสารการขออนุมัติหรือไม และ
ไมไดเก็บรักษาเอกสารการขออนุมัติกันเงินไว

9. จางทําอาหารวางใหกับเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขอเสนอแนะ
งบประมาณจะตองสํารวจรายจายที่จะตองกัน
เงินไวเบิกจายในงบประมาณถัดไป และจัดทํา
เอกสารเพื่อขออนุมัติจากผูมีอํานาจมิใชให
เจาหนาที่พัสดุเปนผูจัดทํา และหนวยงานคลัง
ตองตรวจสอบความถูกตองของฎีกาเบิกจายเงิน
ใหมีเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง เปนไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
เปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ39(2) ที่กําหนดใจความสําคัญวาการขอ
เบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณใด ใหเบิกไดแตเฉพาะใน
ปงบประมาณนั้น
ขอใหสั่งการเจาหนาที่ผูตองรับผิดชอบศึกษา
วิธีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ
ตรวจสอบหาสาเหตุที่ทําใหเกิดผลแตกตาง
ดังกลาว หากพบวาเกิดขอผิดพลาดใหดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง แลวแจงผลการตรวจสอบให
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดฯ ทราบดวย ตอไป
ถาเกิดกรณีเชนนี้อีกใหดําเนินการกับเจาหนาที่ที่
ละเลยไมปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบตามควรแก
กรณี
การเบิกจายดังกลาวไมมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยกําหนดใหเบิกจายได จึงไมอาจนํามา
เบิกจายไดตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 67 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 ขอ 34
ขอสั่งการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นําเงินที่
เบิกจายไปโดยไมถูกตองสงคืนคลัง และกําชับ
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ขอเสนอแนะ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของใหศึกษากฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกอน
การเบิกจายเงินทุกครั้งเพื่อมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก

