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การเบกิจา่ยเงนิ

ค่าจา้งเหมาบรกิาร

1

ขอ้บกพร่อง การเบกิจา่ยเงนิค่าจา้งเหมาบรกิาร

1. จา้งเหมาบรกิารตาํแหน่งต่างๆ ที่กรอบอตัรากาํลงัมีอยู่แลว้ เช่น พนกังานทาํ

   ความสะอาด จา้งเขียนแบบ เฝ้าระวงัรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

2. จา้งเหมาพนกังานปฏบิตัหินา้ที่งานบรหิารท ัว่ไปตาํแหน่งผูเ้ช่ียวชาญ ู

   จนท.วเิคราะหฯ์ 

3. จา้งเหมาบรกิารแม่บา้น คนงานทัว่ไป การช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่ มิไดด้าํเนินการ

   ตามระเบียบพสัดฯุ 

4. จา้งเหมาเป็นรายบคุคล จา้งเหมาพนกังานจา้งตามโครงการฯ 

้ ั ั ่ ใ ้
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5. จา้งพนกังานรายวนั หมวดค่าใชส้อย 

6. จา้งเหมาบรกิารตดัผม ครูฝึกสอนว่ายน้ํา บรบิาลประจาํหมู่บา้น 

7. จา้งเหมารถปรบัอากาศพเิศษ รถสองแถว รบั-สง่ เพื่ออาํนวยความสะดวก 

   รถประชาสมัพนัธ ์รถแมก๊โคร เป็นตน้
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การเบกิจา่ยเงนิค่าจา้งเหมาบรกิาร

    หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พค. 2541 เรื่องการ

เบกิจา่ยเงนิค่าจา้งเหมาบรกิาร กาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นใชด้ลุพนิิจในการ

พจิารณาอนุมตัใิหเ้บกิจา่ยค่าจา้งบรกิารในเรื่องต่าง ๆ ดงัน้ี

    1 การจา้งเหมารกัษาความปลอดภยัสถานที่ราชการ ไม่รวมถงึบา้นพกัทางราชการ    1.การจางเหมารกษาความปลอดภยสถานทราชการ ไมรวมถงบานพกทางราชการ

    2. การจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารที่ทาํการ

    3. การจา้งเหมาดูแลรกัษาตน้ไม ้หรอืสวนไมป้ระดบั หรอืสวนหย่อม หรอืสนามหญา้

ของทางราชการ

    4. การจา้งเหมาอืน่ ๆ ที่เป็นกจิการในอาํนาจหนา้ที่ของ อปท. เช่น การจา้งเกบ็ขยะ

มูลฝอย หรอืสิง่ปฏกูิล การจา้งครูฝึกสอนออกกาํลงักาย เป็นตน้

    5  การจา้งเหมาบรกิารดงักลา่วขา้งตน้
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    5. การจางเหมาบรการดงกลาวขางตน

       5.1 ใหเ้บกิจา่ยเท่าที่จาํเป็นและประหยดัโดยคาํนึงถงึฐานะการคลงัของ อปท.เป็น

สาํคญั โดยใหเ้บกิจา่ยจากหมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุประเภทค่าจา้งเหมาบรกิาร

       5.2 จะตอ้งไม่ซํ้าซอ้นกบัการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่ อปท.ที่มีอตัรากาํลงัอยู่แลว้

       5.3 วธิกีารจา้งเหมาบรกิาร ใหถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบ มท. ดว้ยการพสัดขุอง อปท.



ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริการ 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. เบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการทําความ

สะอาด ภายใน – ภายนอก  
องค์การบริหารส่วนตําบลบันทึกตกลงจ้าง

แต่ละเดือนพบว่า มีกรอบอัตรากําลังนักการ
ภารโรงอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบโดยทํางานธุรการแทน  

 

องค์การบริหารส่วนตําบลได้ทําสัญญาจ้าง
เหมาบริการเพ่ิมและเบิกจ่ายในหมวดค่าใช้สอย
เป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จึงเป็นค่าใช้จ่าย
ท่ีเกินความจําเป็นและไม่ประหยัดงบประมาณ 
และ เ ป็นการ จ้ า งทํ า ง านที่ ซํ้ า ซ้ อนกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามกรอบท่ีมีอยู่ เป็น
การไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 
0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 
เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้ องค์การบริหารส่วนตําบลนําเงิน
ส่งคืนคลัง และในการเบิกจ่ายครั้งต่อไปควร
ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนการเบิกจ่าย และขอให้ผู้กาํกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงกรณีการจ้างตามบันทึกตกลงจ้าง
ดังกล่าว หากพบว่ามีเจตนาหรือจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง และทําให้ราชการเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินความจําเป็น ให้เรียกคืนจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและนําเงินส่งคืนคลัง และกําชับให้ถือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบทางราชการโดยเคร่งครัดต่อไป 

2. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบั ติ
หน้าท่ีงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 

เ น่ืองจากไม่มีระเบียบและกฎหมายใด
กําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ 
และโดยเฉพาะด้านการศึกษาซ่ึงสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ี
เพียงพอต่อการบริหารงานโดยตรงอยู่แล้วอยู่แล้ว
และอาจทํางานซํ้าซ้อนกันได้ 

ขอให้นําเงินส่งคืนคลังโดยเร็ว 
3. องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกจ่ายค่าจ้าง

เขียนแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล รั้ว คสล. ป้ายคสล. 
และเสาธง คสล. 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล  มี บุคลากร
ปฏิบัติงานในส่วนโยธา จํานวน 2 ราย ตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานช่าง 5 (นายช่างส่วนโยธา) 
และตําแหน่งผู้ช่วยช่าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ซ่ึงตามตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5 
(ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
นายช่างโยธา 5) ซ่ึงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งได้
กําหนดลักษณะท่ีปฏิบัติได้แก่งานที่ยากหรือมี
ความรับผิดชอบสูง เช่นการออกแบบ ฯลฯ 

การท่ีไปว่าจ้าง ซ่ึงเป็นลูกจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาล ถือว่าเป็นการจ้างบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ
ตํ่ากว่าตนเองมาทํางานในเร่ืองท่ีตัวเองต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติเองตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและอยู่
ในวิสัยที่ ทําเองได้ จึงถือว่าละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในทางราชการเพราะเป็นการจ้างทําการใน
ลักษณะที่ซํ้าซ้อนกับหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติเป็นเหตุ
ให้ทางราชการเสียหายในการจ่ายเงินเป็นค่าจ้าง
เขียนแบบ  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 5.2 กําหนดว่า การจ้างเหมา
จะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอัตรากําลังอยู่
แล้ว 

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเงินท่ีเบิกจ่าย
ไปโดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมท้ังกําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ เกี่ยวข้องให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก่อนการ
เบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

4. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง
ผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบด้านรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาล  

 

ซ่ึงการจ้างเหมาบริการดังกล่าวซํ้าซ้อนกับ
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตามกรอบ
อัตรากําลังของเทศบาลและตามคําสั่งเทศบาล
เรื่ อ ง  กํ าหนดหน้ า ท่ี ความรับผิ ดชอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สั่ง ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 โดยงานรักษา
ความสะอาดไ ด้มอบหมายใ ห้ นัก วิ ชาการ
สุขาภิบาล 5 ปฏิบัติหน้าท่ี  

(1) มอบหมายหน้าท่ีการงานควบคุมการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
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ของงานรักษาความสะอาด  

(2) ควบคุมดูแล การรักษาความสะอาด
ภายในเขตเทศบาล งานเก็บขน และกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบํารุงรักษาระบบ
ระบายน้ํา ฯลฯ  

เ ป็นการไม่ปฏิ บั ติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 
5 .2 จึงไ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจสอบเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

ขอให้เรียกเงินรวมทั้งจํานวนท่ีมีการเบิกจ่าย
ถึงปัจจุบันจากผู้ ต้องรับผิดชอบนําส่งคืนคลัง
เทศบาลฯ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

5. เทศบาล ฯ ทําบันทึกตกลงจ้างเหมา
พ นัก ง านทั่ ว ไ ปห น่ึ งสั ญญา ต่อห น่ึ งบุ ค คล 
ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2554 สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2555 โดยเบิกจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน
ในหมวดค่าใช้สอย เ ช่น กองช่าง จ้างเหมา
พนักงานดูแลเรือนเพาะชํา บริบาลรักษาและ
เพาะขยายพันธ์ุไม้ต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานตกแต่ง
สถานท่ีด้วยพันธ์ุไม้ และบริการให้คําปรึกษา
แนะนําการปลูกต้นไม้กับผู้ ท่ีสนใจ และกอง
สาธารณสุข จ้างเหมาพนักงานกวาดถนน เป็นต้น 

มีเงื่อนไขระบุว่าพนักงานจ้างเหมาเหล่าน้ัน 
ต้องปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
เทศบาลฯ ( ผู้ ว่าจ้าง) ด้วย ในขณะท่ีมีกรอบ
พนักงานจ้างทั่วไปแล้ว  

 

พนักงานจ้างเหล่านั้นเป็นเพียงแต่ใช้แรงงาน
อย่างเดียวและเทศบาล (ผู้ว่าจ้าง) เป็นผู้จัดหา
วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง รวมท้ังมีอํานาจบังคับบัญชาการ
ทํางานของพนักงานจ้าง (ผู้รับจ้าง) โดยตรง 
ดั ง น้ัน จึง เ ป็นลักษณะของการจ้ างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่
การจ้างเหมา เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ขอให้ผู้บริหารทบทวนการจ้างเหมาคนงาน
ท่ัวไป  และควบคุมกํ ากับ ดูแลใ ห้ เ จ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบถือปฏิ บัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

6. องค์การบริหารส่วนตําบล ได้เบิกจ่ายเงิน
หมวดค่าใ ช้สอยประเภทรายจ่ายเ พ่ือให้ ไ ด้
ซ่ึงบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) จ่ายค่าจ้างการ
จัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอยในเขตชุมชน โดยจัดทํา
เป็น “โครงการขยายการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

          ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ .ศ . 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 18 
กําหนดไว้แต่เ พียงว่า  หากมีเหตุอันสมควร
ราชการ ท้องถิ่ นสามารถมอบให้บุคคล อ่ืน
ดําเนินการในการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
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เก็บขนขยะร่วมกับชุมชน” 

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดเก็บเงินค่าขยะมูล
ฝอยจากประชาชนตามชุมชนต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ้างเหมาบุคคลใน
ชุมชนซ่ึง เป็นบุคคลธรรมดา  ( เอกชน )  เ ป็น
ผู้ดําเนินการจัดเก็บใช้ใบเสร็จรับเงินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  และส่ ง เ งิน ท่ี เก็บพร้อม
ใบเสร็จรับเงินในวันถัดไป สําหรับการจ่ายค่าจ้าง
กําหนดให้ตัวแทนได้รับค่าจ้างเป็นเงินหลังคา
เรือนละ 5 บาท ของจํานวนเงินค่าขยะท่ีเก็บได้
แต่ละเดือน  

 

มูลฝอยแทนได้เท่าน้ันไม่มีบทบัญญัติเรื่องการ
มอบอํานาจในการเก็บค่าธรรมเนียมไว้แต่อย่างใด 
และมาตรา 29 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนด
ว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะมอบให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด 
เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันก็ได้ท้ังนี้ 
โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
อัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงในบทบัญญัติ
ดังกล่าว ไม่มีการบัญญัติให้มอบอํานาจ ในการ
เก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ต้องเป็นผู้ดําเนินการ 
และไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการใดที่กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบอํานาจให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแทนได้ และเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ข้อ 16 การจัดต้ังงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้กระทําตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ดังน้ัน โครงการดังกล่าวจึงไม่สามารถ
กระทําได้ 

ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลระงับการ
ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว และให้ผู้บริหาร
กําชับและสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมาย ระเบียบและหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ต่อไป และหากเกิดกรณีเช่นน้ีอีกพบว่ามีการจงใจ
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่ ง การ  ใ ห้ ดํา เนินการทาง วินั ยกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้องตามควร
แก่กรณี 
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7. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาโครงการเฝ้าระวัง

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
เ พ่ือ เ ป็นการสอดส่อง ดูแลการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ ต้ังแต่เวลา 18.00น. – 05.00 น. ของวันใหม่ 
โดยจ้างเหมา จํ านวน 3 คน ในอัตราคนละ 
4,000 บาท/เดือน  

 

ภารกิจดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยยังมิได้
ถ่ายโอนภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้กับเทศบาล ดังนั้นภารกิจรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ยังคงเป็นหน้าท่ีของกํานัน
และผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจในพ้ืนท่ี 
ไม่ใ ช่ภารกิจของเทศบาลโดยตรง  และการ
เบิก จ่ ายค่ า จ้ าง เหมาบ ริการใน เรื่ อ ง ต่ า งๆ 
ทางกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้เฉพาะเรื่อง
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ
เท่าน้ัน ไม่ได้กําหนดให้จ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0313.4/ว 1452 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ใ ห้ หาผู้ รั บผิ ดชอบชด ใ ช้ เ งิ นที่ เ บิ ก จ่ า ย
โดยไม่ถูกต้องส่งคืนคลังโดยเร็ว และกําชับ
เ จ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่าย
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด และพิจารณาโทษกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี 

 ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ต้องให้ความสําคัญ
และใส่ ใจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง 

8. เทศบาลเบิกเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
แม่บ้าน พนักงานสูบนํ้า คนงานท่ัวไป และจ้าง
เหมาบริการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี   

มิได้ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบ ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ให้แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หากพบว่ามี
เจตนาละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ให้ดําเนินการ
ทางวินัยตามควรแก่กรณี 

9. องค์การบริหารส่วนตําบลจ้างเหมา
แรงงานเป็นรายบุคคล ลักษณะจ้างเหมาบริการ

การจัดทําใบสั่งจ้างเพ่ือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลท่ีมีระยะเวลาการจ้างมากกว่า 5 วันทําการ
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เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจัดทําใบสั่ ง จ้างเ ป็นรายบุคคล 
จํานวน 32 ราย ได้แก่ จ้างเหมาบริการคนงาน
ท่ัวไปเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้าง
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จ้าง
ปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณประโยชน์ จ้างปฏิบัติหน้าท่ี
ธุรการ โดยใบสั่งจ้างระบุอัตราค่าจ้างต่อเดือน 
ระยะเวลาจ้าง วันหยุด และค่าจ้างรวม 

 

ขึ้นไป จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 126 (2) และการปฏิบัติการ
จ้างโดยแบ่งแยกวงเงินดังกล่าว เป็นการปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 16 ซ่ึงกําหนดว่าการ
แบ่งซ้ือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง
ในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงินตํ่ากว่าท่ีกําหนด 
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือให้อํานาจสั่งซ้ือสั่งจ้าง
เปลี่ยนไปจะกระทํามิได้ 

ขอให้ผู้บริหารทบทวนการปฏิบัติจ้างเหมา
บริการเป็นรายบุคคลให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. ข้อ 5 โดย
เคร่งครัด ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/00802 
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2549 เรื่อง ส่งข้อหารือของ
เทศบาลเมืองผลเกี่ ยวกับแนวทางการจ้ าง
บุคคลภายนอกหรือเอกชน ข้อ 2 และข้อ 3 

กําชับเจ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบ  ปฏิบั ติใ ห้
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .  2 5 3 5  แ ล ะ ท่ี แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  เ รื่ อ ง 
วิธีดําเนินการจ้างโดยพิจารณาวงเงินจ้าง และ
ดํา เ นินการโดย วิ ธี ท่ี ระ เ บียบกําหนดอย่าง
เคร่งครัด และควรจัดทําเป็นสัญญาจ้างรายบุคคล 
พร้อมกําหนดรายละเอียดงาน ขอบเขตงานท่ี
ผู้รับจ้างต้องทํา ค่าปรับ และหลักประกันสัญญา 
(บุคคลคํ้าประกัน) เพ่ือป้องกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
ของผู้รับจ้าง 

10. องค์การบริหารส่วนตําบล จ้างเหมา
บริการตามโครงการให้บริการงานตรวจป้องกัน
โรคสัตว์ในตําบล (ปศุสัตว์ตําบล) โดยทําสัญญา

การปฏิบัติดังกล่าวมิใช่อํานาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติ
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จ้างพนักงานปศุสัตว์ ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันท่ี 
1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ในอัตรา
เดือนละ 7,500 บาท โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรท่ี
เลี้ยงสัตว์ การฉีดวัคซีนสัตว์ในพ้ืนท่ี องค์การ
บริหารส่วนตําบล การตรวจสอบมาตรฐานและ
สุขอนามัยของสัต ว์ เลี้ ยง  รวมท้ังการตรวจ
มาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ การผสมเทียม พร้อม
เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ 

 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกทั้งยัง
ซํ้าซ้อนกับอํานาจหน้าท่ีของสํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
อีกด้วย 

ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบล ระงับการ
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการในลักษณะดังกล่าว 
และขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ซ่ึ ง เ ป็ น ผู้ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร
เบิกจ่ายเงิน ได้พิจารณาทบทวน ระมัดระวังการ
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเ พ่ือไม่ใ ห้ ซํ้า ซ้อนกับอํานาจหน้า ท่ีของ
ส่วนราชการอื่นในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

11. เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารประจําตําบล  

 

จากการตรวจสอบรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวพบว่า 
เป็นรายจ่ายเงินเพ่ือจ้างติดต้ังสถานีส่งสัญญาณ
วิทยุชุมชนพร้อมครุภัณฑ์อ่ืนๆ ของเทศบาล 

ซ่ึงปรากฏว่าเทศบาลฯไม่มีใบอนุญาตให้
ดําเนินการส่งวิทยุกระจายเสียงจากเจ้าพนักงาน
ผู้ ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญั ติ วิ ท ยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2498 เพ่ือ
ให้บริการแก่สาธารณะหรือแก่ชุมชน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตให้ดําเนินบริการส่วิทยุกระจายเสียง
หรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์จากเจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว  

เป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
อีกทั้งเทศบาลไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดต้ัง
สถานีวิทยุกระจายเสียง จึงไม่อาจนําค่าใช้จ่าย
ท่ีได้ดําเนินการไปเพ่ือการดังกล่าวมาเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณได้ 

ให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบ นําเงินส่งคืน
คลังเทศบาลให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 

12. เทศบาลเบิกจ่ายค่าใช้สอย ประเภท
ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ รับจ้างทําหน้าที่ขับรถ
แทรกเตอร์ พร้อมดูแลบํารุงรักษาเพ่ือให้บริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล และปฏิบัติหน้าที่

ได้สอบถามเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ
ท่ีเกี่ยวข้องเกิดรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกล่าว และวิธีการดําเนินการตาม
ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แต่เทศบาลยังไม่ได้
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อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย แต่ผู้รับจ้างขับรถ
แทรกเตอร์ได้รายงานว่า ขับรถแทรกเตอร์เพ่ือ
ไถนา ไถไร่ ปรับท่ีนา และป่ันนา ของประชาชน
ในพ้ืนที่  

ช้ีแจง ทําไม่สามารถตรวจสอบว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลหรือไม่
อย่างไร 

ให้อําเภอในฐานะกํากับดูแล แต่งต้ังกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงว่าการดําเนินการดังกล่าเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร 
ถือเป็นการดําเนินการท่ีแข่งขันกับเอกชนหรือไม่ 
และ มีรายไ ด้หรื อค่ า ใ ช้ จ่ าย ท่ี เกี่ ยวกับการ
ดําเนินการน้ีอย่างไร หากเกิดความเสียหายกับ
ทางราชการให้หาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ดังกล่าว 

     13. การจ้างพนักงานรายวัน โดยเบิกจ่ายใน
หมวดค่าใช้สอยจ่ายค่าจ้างในอัตรา 300 บาท/วัน 
และเวลาที่มาปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และงานดูแลรักษาคลอง 

     พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 
     1. การจ้างพนักงานจ้างรายวันจากหมวด
ค่าใช้สอยน้ันไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับลูกจ้าง
เทศบาล  
      2. การจ้างพนักงานจ้างรายวันจากหมวด
ค่าใช้สอย โดยท่ีเทศบาลมีกรอบพนักงานจ้าง 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง
ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 2787 เรื่อง การ
พิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
      3 .  การจ้ า ง เ หมาบ ริ ก า รตามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว 1452 เรื่อง
การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจ้างบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลให้บริการต่างๆ โดยท่ี
ผู้รับจ้างจะมาให้บริการเองหรือจะให้คนอ่ืนมา
ให้บริการแทนก็ได้ แต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ผลงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
      ให้เร่ง ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการจ้างพนักงานจ้างรายวันใน
หมวดค่าใช้สอยว่าเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
หรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามระเบียบฯและ
เกิดผลเสียหายกับเทศบาลฯ ให้นําเงินจํานวน
ดังกล่าวส่งคืนคลังเทศบาลต่อไป 
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       สั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการ
จัดทํางบประมาณดําเนินการให้เป็นไปตาม
ร ะ เ บี ยบ  ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร จั ด
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

      14. เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลความ
สะอาดถนนสาธารณะในเขตเทศบาล 

     พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
     (1 )  การจ้างพนักงานจ้างรายวันหมวด
ค่าใช้สอยนั้นไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล  
     (2) ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก 
ท่ี มท 0313.4/ว 2787 เรื่อง การพิจารณาระบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุ
ว่าค่ าจ้ า งแรงงานบุคคลที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจ้างเป็นการช่ัวคราวเพ่ือกรณีใน
ลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน  
     ( 3 )  การ จ้ า ง เหมาบริ ก ารตามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท .0313.4/ว 1452 
เรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจ้างบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลให้บริการต่างๆ โดยท่ี
ผู้รับจ้างจะมาให้บริการเองหรือจะให้คนอ่ืนมา
ให้บริการแทนก็ได้ แต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ผลงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
     (4) ตามรายละเอียดสัญญาจ้าง ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานในวัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.ไม่เว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์  แต่งกายตามที่ เทศบาล
กําหนด ข้อกําหนดดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่
เหมือนกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว
ท่ัวไปของหน่วยงานของราชการ 
      (5) การเบิกจ่ายของเทศบาลไม่อาจถือได้ว่า
เป็นค่าจ้างเหมาอื่น ท่ีเป็นกิจการในอํานาจหน้าท่ี
ของเทศบาล เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการ
เบิกจ่าย 
     ขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีการ จ้างพนักงานจ้างรายวันในหมวด
ค่าใช้สอย ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
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ท่ี เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ และเกิดผลเสียหายกับราชการให้นําเงิน
จํานวนดังกล่าวส่งคืนคลังเทศบาลต่อไป กรณี
ไม่เห็นด้วยให้ทําหนังสือหารือกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือหาข้อยุติต่อไป 
     เจ้าหน้าท่ีงบประมาณควรมีความรอบคอบ 
รัดกุมและวิเคราะห์งบประมาณของหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเสนอขอรับงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบ
รายจ่ายประเภทต่างว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจาก
เทศบัญญัติงบประมาณเป็นร่ายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่ายเงิน หากดําเนินการผิดพลาด
ต้ังงบประมาณไว้ผิดหมวดรายจ่ายอาจส่งผลทํา
ให้ราชการได้รับความเสียหายผู้รับผิดชอบอาจ
ได้รับโทษทางวินัย 

     15. เบิกจ่ายเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาตัดผม
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ 
     เ บิก จ่าย เ งิน เ พ่ือ เ ป็นค่ า ใ ช้ จ่ ายสํ าหรับ
ผู้มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ เพ่ือเป็น
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งคนเข้าออก 

     การดําเนินการดังกล่าว มิใช่ภารกิจที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .2542 มาตรา 16 รวมทั้ งไม่มีกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหนังสือสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เบิกจ่ายได้ 

    16. อบต. เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้า ท่ี วิ เคราะห์นโยบายและแผน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
     ตามข้อตกลงจ้างเหมาระบุให้ผู้รับจ้างต้อง
ลงลายมือช่ือปฏิบัติงานพร้อมลงเวลามา-กลับ
ทุกครั้ง แต่จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีลงเวลา
มา-กลับไม่มีการตรวจรับงานจ้างและไม่มีบันทึก
ผลการการปฏิบัติงาน 
ซ่ึง อบต. ช้ีแจงว่า ผู้รับจ้างมิได้มาปฏิบัติงานท่ี 
อบต. แต่ได้ปฏิบัติงานที่สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด 
จึงมิได้ลงเวลาการปฏิบัติงานรวมกับพนักงานของ 
อบต. แต่ได้มีการปฏิบัติงานแยกออกไป 

     การดําเนินการดังกล่าว จึงไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาจ้างท่ีทําขึ้นระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 
และเป็นการไม่ปฏิบั ติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ซ่ึงกําหนดให้
จ้างเหมาบริการต้องเบิกจ่ายเท่าท่ีจําเป็นและ
ประหยัด 
ขอให้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขอยืม
ตัวพนักงานจ้าง และแต่ง ต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการดําเนินการดังกล่าว
เป็นการขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ หากเป็น
การปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องให้นําเงินท้ังจํานวนส่งคืน
คลัง อบต. และพิจารณาดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี 
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        17.เทศบาลฯ จัดทําโครงการจ้างเหมา
ครูฝึกสอนประจําสระว่ายนํ้า โดยจ้างเหมาครู
ฝึกสอนว่ายน้ํา 5 คน 
     เทศบาลฯ ดําเนินการจ้างเหมาครูฝึกสอน
ว่ายนํ้า โดยรับข้อเสนอว่า ต้องจ้างครูท่ีมีฝีมือ
โดยเฉพาะ และมีความชํานาญ และเป็นงาน
ท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่หน่วยงาน โดยไม่ได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ก า ร พั ส ดุ ข อ งหน่ ว ย ก า รบ ริ ห า ร ร า ชก า ร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     ขอให้แต่งต้ังกรรมการการตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและดําเนินการทาง
วินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 8 

       18. เบิกจ่ายเงินตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพประชากรด้านสาธารณสุข เป็นค่าจ้าง
เหมาประชาชน (บริบาล) ดูแลผู้บาดเจ็บและ
เ จ็บ ป่ วยฉุ ก เ ฉิ น ใน จุ ด เกิ ด เห ตุก่ อน นํ า ส่ ง
โรงพยาบาลและให้คําแนะนําผู้ป่วยภายหลัง
กลับจากโรงพยาบาล  เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและอยู่ห่างไกลตัวอําเภอ 
จึงจัดแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 
 
 

     พิจารณาจากเอกสารประกอบคําช้ีแจงแล้ว
เห็นว่าการดําเนินการโครงการดังกล่าวไม่มี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดให้เบิกจ่าย
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ กรณีผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
อํานาจและหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และไม่ซํ้าซ้อนกับอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ
อ่ืน หรือไม่ซํ้าซ้อนกับการปฏิบัติงานตามกรอบ
อัตราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้ว 

       19. เบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับ
ผู้ รั บ จ้ า งตามโคร งการส นับส นุน อัตราค รู
ขาดแคลน ซ่ึงเป็นการจ้างเหมาบริการ และ
เบิกจ่ายเงินในหมวดค่าใช้สอย ซ่ึงครูอัตราจ้าง
รายเดือนดังกล่าว ไม่ใช่พนักงานจ้างตามนัย
พระราชบัญญั ติระเ บียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ .  2542 จึงไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับผู้รับจ้าง 

     การเบิกจ่ายเงินข้างต้นเป็นการจ่ายโดยไม่มี
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อกําหนดใดให้เบิกจ่ายได้
จึ ง เ ป็นการป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตามระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
     1.ขอให้นําเงินท่ีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลัง
เทศบาลและควบคุ ม ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบและ
ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
     2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
จํานวนเงินที่ เบิก จ่ายไ ม่ถูก ต้องในลักษณะ
ดังกล่าว เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นเท่าใด และนําเงิน
จํานวนดังกล่าว ส่งคืนคลังเทศบาลฯ 

20. เทศบาลจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
พิเศษแบบช้ันครึ่ง และ 2 ช้ัน 2 สัญญา จํานวน 

เ ป็นการปฏิ บั ติ ไ ม่ถูก ต้องตามระเ บียบ
กระทรวงมหาด ไทย ว่ า ด้ วยการ พัส ดุของ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
4 คัน และจํานวน 10 คัน เพ่ือเดินทางไปทัศนศึกษา
ซ่ึง ต้อง ดํ า เ นินการ จัดหาโดย วิ ธีสอบราคา
แต่เทศบาลดําเนินการโดยวิธีพิเศษ 

 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 14 และข้อ 18  

เทศบาลฯ  ช้ี แจ ง ว่ าแ ต่ละ โครงการ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากต้องอํานวย
ความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้แก่
ผู้ เข้าร่วมโครงการ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ดํ า เ นิ นการ มี ห้ ว ง ระยะ เ วล า ท่ี ก ระ ช้ั น ชิ ด
จําเป็นต้องรีบจัดหารถพร้อมพนักงานขับรถและ
ผู้ชํานาญทางท่ีผ่านการอบรมเป็นอย่างดี  พร้อม
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในรถเพื่อให้ทันต่อ
ห้ ว งระยะ เวลา เ วลาสถาน ท่ี ท่ี ไ ด้ ติ ด ต่อ ไ ว้ 
หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานและ
สถานท่ีที่ได้ติดต่อประสานไว้แล้ว  

พิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการตาม
โครงการจัดฝึกอบรมของเทศบาลเป็นโครงการท่ี
ระบุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ซ่ึงต้องกําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินการไว้
ในแผนดําเนินงานประจําปีแล้ว ย่อมต้องมีเวลา
ท่ีจะดําเนินการให้ถูกต้องตามท่ีระเบียบกําหนด
ได้ อีกท้ังผู้ประกอบการขนส่งแต่ละรายก็ต้อง
มีพนักงานขับรถท่ีผ่านการสอบและอบรม และ
ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับรถจากกรมการขนส่ง
ทางบกเช่นเดียวกันทุกราย จึงไม่สามารถนํามา
กล่าวอ้างท่ีจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯได้ 

ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ว่าทําให้ราชการเสียหาย
หรือไม่ หากเกิดความเสียหายให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้และพิจารณาดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง
ตามนัย ข้อ 8 แห่งระเบียบ 

สั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไปหากหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติตามให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

         21. องค์การบริหารส่วนตําบลจ้างเหมา
รถบัสปรับอากาศ เพ่ือศึกษาดูงานตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหาร
จัดการของบุคลากรและการดําเนินการของ
กลุ่มอาชีพ 1 คัน 4 วัน ๆ ละ 24,000 บาท เพ่ือ

     พิจารณาแล้วเห็นว่า มิได้มีข้อกําหนดใด
ท่ีระบุไว้เก่ียวกับการนับระยะเวลาการจ้างเหมารถ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลช้ีแจงดังกล่าว อีก
ท้ังการจ้างเหมารถในวันแรก ซ่ึงมีระยะเวลาเพียง 
2 ช่ัวโมงระยะเวลา 22.00 – 24.00 น. ต้องเสีย



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดเป็นเวลา 3 วัน  
            ช้ีแจงว่าสาเหตุท่ีต้องจ้างเหมารถเป็น
เวลา 4 วัน เน่ืองจากตามปกติธรรมเนียมปฏิบัติ
ของผู้รับจ้างโดยทั่วไปจะนับระยะเวลาการจ้าง
เหมารถ โดยเริ่มนับเวลาเดินทางออก เวลา 
24.00 น. ของวันแรก จนถึงเวลาเดินทางกลับ
เวลา 24.00 น. ของวันท่ี 2 นับเป็น 1 วัน การ
เดินทางวันแรก เริ่มเดินทางเวลา 22.00 น . 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้คาดหมาย
ระยะเวลาไว้เพ่ือให้ถึงท่ีหมายตามกําหนด เพ่ือ
ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าท่ีพัก 1 คืน หากเดินทางแล้วถึง
ท่ีหมายในเวลากลางคืน  

ค่าใช้จ่ายจํานวน 24,000 บาท โดยไม่มีการ
ต่อรองราคากับผู้ รับ จ้าง  หรือปรับ เปลี่ ยน
ระยะเวลาการเดินทางให้เหมาะสม เพ่ือมิให้
ทางราชการเสียผลประโยชน์โดยไม่มีเหตุอันควร 
ถือเป็นการดําเนินการโดยไม่รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
เกินความจําเป็น 

22. องค์การบริหารส่วนตําบล เบิกจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมารถโดยสารสองแถว จํานวน 1 คัน 
และค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องด่ืม เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับมวลชนที่
ไปร่วมต้อนรับผู้บริหารท่ีมาตรวจราชการ และ
ติดตามการปรับปรุงประตูระบายนํ้า 

 

การดําเนินการดังกล่าวไม่อยู่ในอํานาจ
หน้า ท่ีขององค์ การบริหารส่ วน ตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ .ศ .  2537 ข้อ 67 รวมท้ังไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เบิกจ่ายได้ จึง
เ ป็นการ ไ ม่ปฏิ บั ติ ตามระ เบี ยบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2547  
ข้อ 67 

ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําเงินท่ีเบิกจ่าย
ไปโดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมท้ังกําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ เกี่ยวข้องให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยก่อนการ
เบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

       23.การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถประชาสมัพันธ์
งานตามโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี โดยจัดหา
รถยนต์และเครื่ องขยายเสียงพร้อม นํ้า มัน
เช้ือเพลิง และขับรถประชาสัมพันธ์ตามถนนและ
ซอยในหมู่บ้านต่างๆ จํานวน 2 วัน 

    เทศบาลมีตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานด้านประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ตําแหน่ง 
มีระบบเสียงตามสาย และมีรถติดเครื่องเสียง
เพ่ือใช้สําหรับการประชาสัมพันธ์ ดังน้ัน เทศบาล
จึงมีศักยภาพที่จะดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาลได้ เอง  อีกทั้ ง ในการจัดทํา
โครงการของเทศบาลฯ ยังมีการจัดทําป้ายไวนิล
ติดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ อยู่แล้ว จึงไม่มี



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ความจําเป็นต้องจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ซ่ึงทํา
ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 
     เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว
20 72  เ รื่ อ ง  ซั ก ซ้ อมแนวทา งก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ ายประ จําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 4 ท่ีกําหนดสาระสําคัญว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรให้ความสําคัญในการจัดทํา
โครงการที่ ใ ช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรต้ังงบประมาณ
ในลักษณะในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น 
และไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ขอให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบนําส่งคืนคลัง
เทศบาลและกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       24 .  การเ บิก จ่าย จ้าง เหมารถแบคโฮ 
ปรากฏว่า ตามบันทึกข้อตกลงการจ้างไม่มี
เอกสารหลักฐานท่ีระบุรายละเอียดของงานที่จ้าง 
เ ช่น  ป ริมาณงาน  สถานที่  จํ านวน ช่ั ว โมง 
ผลสําเร็จของงาน และจํานวนที่เบิกจ่าย กําหนด
เพียงขนาดของแบคโฮ อัตราจ้าง และระยะเวลา
เข้าทํางาน แต่ตามหลักฐานการจ่ายและใบตรวจ
รับจ้างมีการระบุรายละเอียด จึงไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือประกอบการพิจารณา
ใบตรวจรับงานและหลักฐานการเบิกจ่ายของ
เ ท ศ บ า ล ว่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
           1. จ่ายขาดเงินสะสม เป็นค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขในเหตุการณ์
อุทกภัย โดยเป็นค่าจ้างเหมารถแบคโฮ และ เป็น
ค่าจ้างรถไถ ซ่ึงไม่อยู่ในบันทึกข้อตกลงจ้างแต่
อย่างใด 
           2. จ่ายจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ เป็นค่าจ้างโครงการลอกท่อระบายน้ํา 

     ขอให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
กรณีดังกล่าว หากตรวจพบที่ มีผลทําให้การ
เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ ถู ก ต้ อ งกั บท า ง ร าชก ารขอ ให้
ดําเนินการกับผู้รับผิดชอบ หากไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้ขอให้ดําเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.6/ว 2092 
เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และดําเนินการตามควรแก่
กรณีกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมกําชับให้มี
การตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องใน
โอกาสต่อไป 

 


