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การเบกิจา่ยการเบกิจา่ยการเบกจายการเบกจาย

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน อปพรอปพร..
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ขอ้บกพรอ่ง การเบกิจา่ยค่าตอบแทน อปพร.

1. ดูแลการจราจรใหก้บันกัเรยีน

2  ่ ส ส ั2. คาตอบแทนอาสาสมครจราจร

3. ปฏบิตัหินา้ที่ กูชี้พ กูภ้ยั

4. ค่าตอบแทน อปพร. เจา้หนา้ที่ OTOS เกนิสทิธิ

5. อปพร. อยู่เวรยาม
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2536 
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
     1. เครื่องแต่งกายท่ีจําเป็นต้องใชใ้นการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม หรือการ
ป้องกันอัจตรายท่ีเทศบาล สขาภิบาล และเมืองพัทยา สามารถจัดซ้ือได้เองอย่กอ่นแล้วปองกนอจตรายทเทศบาล สุขาภบาล และเมองพทยา สามารถจดซอไดเองอยูกอนแลว
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิม
      2. เครื่องแต่งกายต่อไปนี้ให้ใช้สําหรับลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ 
งานประจํารถขนขยะ งานกวาด-ล้าง-ตลาด งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจํา
โรงฆ่าสัตว์ งานเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ และงานฉีดพ่นสารเคมี ประกอบด้วย
          2.1 เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)
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          2.2 ถุงมือยางหรือหนัง
2.3 ผ้าปิกปาก-ปิดจมูก
2.4 เสื้อก๊ักสีสะท้อนแสง
2.5 รองเท้ายางหุ้มส้น สุงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต)
2.6 เสื้อกันฝน

การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ต่อ)
     3. เครื่องแต่งกายท่ีจําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์ 
เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ เป็นต้น
     4. เครื่องแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศนูย์บริการสาธารณสุข ซ่ึงใช้กับผู้ปฏิบัติ 
งานด้านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล การป้องกันการติดเชื้อ หรือรังสีต่าง ๆ เช่นงานดานการแพทย และการปฐมพยาบาล การปองกนการตดเชอ หรอรงสตาง ๆ เชน 
ชุดท่ีใช้ในห้องผ่าตัด (เสื้อกาวด์ ถุงมือ ผ้าปิดปาก)
         ตามรายการข้อ 1 – 4 ให้เบิกค่าวัสดุเครื่องต่างกายได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความ
จําเป็น เหมาะสม กับลักษณะของแต่ละงานท่ีต้องใช้ และเป็นไปโดยประหยัด 
เพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี
     5. เครื่องแต่งกายท่ีเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ 
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เครื่องแบบ แบบฟอร์ม ชุดฟาติก ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
และชุดประจําท้องถ่ิน
     6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนอกเหนือจาก
หลักเณฑ์นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานท่ีใช้
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การเบกิจา่ยเพือ่สนบัสนุนกจิการ อปพร.

1. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวนัที่ 17  พฤศจกิายน 2552 

เรื่อง การตัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยค่าตอบแทนและค่าวสัดเุครื่องแต่งกายของอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร)

่ ้    หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏบิตัเิกี่ยวกบัการต ัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยค่าตอบแทนและค่าวสัดุ

เครื่องแต่งกายใหม่ ดงัน้ี

    1. กรณีเครื่องแต่งกาย อปพร. (เทศบาล และ อบต.)

        1.1 อปท.อาจพจิารณาตัง้งบประมาณและเบิกจา่ยค่าเครื่องแต่งกาย อปพร. เพื่อแจก

ใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสูตรที่ อปท.จดัอบรม หรอืผูป้ฏบิตัิการดา้น อปพร. คนละไม่

เกนิ 2 ชด ต่อปี ทัง้น้ี แบบของเครื่องแต่งกายใหเ้ป็นไปตามที่ทางราชการกาํหนด และให ้
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เกน 2 ชดุ ตอป ทงน แบบของเครองแตงกายใหเปนไปตามททางราชการกาหนด และให

คาํนึงถงึความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลงัของ อปท.นั้น ๆ ดว้ย

        1.2 การจดัหาเครื่องแต่งกายชดุฝึก อปพร. หรอืชดุปฏบิติการ อปพร. ซ่ึงประกอบดว้ย

หมวด เสื้อ กางเกง เข็มขดั รองเทา้ รวมทัง้บตัรประจาํตวั อปพร. วฒุบิตัร อปพร. และเข็ม

เครื่องหมาย อปพร. ใหด้ําเนินการตามระเบียบ มท.ว่าดว้ยการพสัดทุี่ อปท.ถอืปฏบิตัิ

การเบกิจา่ยเพือ่สนบัสนุนกจิการ อปพร. (ต่อ)

    2. การเบกิจา่ยเงนิค่าตอบแทนกรณี อปท.มีคาํส ัง่ใช ้อปพร. ปฏบิตังิานในศูนย ์อปพร. หรอื

นอกที่ต ัง้ศูนย ์อปพร. ไม่นอ้ยกว่า 8 ชัว่โมง ใหเ้บกิเงนิค่าตอบแทนไดไ้ม่เกนิคนละ 200 บาท

    3. กรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคาํส ัง่ใหเ้ดินทางไปราชการจะเบิกค่าตอบแทนตามขอ้ 2 

ไ ใ ใ ใ ใมิได ้ แต่ใหเ้บกิค่าใชจ้า่ยตามระเบียบ มท.ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. หรอื

ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี ไดไ้ม่

เกนิสทิธิของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น ระดบั 1 หรอื ระดบัปฏบิตังิาน เวน้แต่ผูท้ี่เคยเป็นขา้ราชการ

ใหเ้บกิไดใ้นระดบัสดุทา้ยกอ่นพน้จากราชการ

     4. การตัง้งบประมาณตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 3 รวมถงึค่าใชจ้า่ยอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกบักจิการของ 

อปพร  ใหต้ ัง้งบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด หา้มมิใหต้ ัง้งบประมาณอดหนน
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อปพร. ใหตงงบประมาณในหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด ุหามมใหตงงบประมาณอดุหนุน

ศูนย ์อปพร.

     5. ใหใ้ชห้ลกัเกณฑน้ี์ต ัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นตน้ไป ทัง้น้ี ไม่กระทบต่อการ

ดาํเนินงานตามหนงัสอืที่อา้งถงึไปก่อนแลว้ 



ขอบกพรอง การเบิกจายคาตอบแทนของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร) 

 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. เทศบาลมีคําสั่งแตงตั้ง อปพร. เพ่ือเขา

รวมสนับสนุนดูแลการจราจรใหกับนักเรียน
โรงเรียน และใหบริการประชาชนท่ีปอมตํารวจ
หนาองคการโทรศัพท เทศบาลไดเบิก
คาตอบแทนใหกับ อปพร. 2 ชวงเวลา คนละ 
400 บาท  ประกอบดวย 

   - คาตอบแทนการปฏิบัติหนาท่ีดูแล
การจราจรใหกับนักเรียน 

   - คาตอบแทนการใหบริการประชาชนท่ี
ปอมตํารวจหนาองคการโทรศัพท  

   - คาตอบแทน อปพร. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต เทศบาลฯ มิไดออกคําสั่งให
อปพร. แตละรายปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งศูนย  
อปพร. และตามตารางการปฏิบัติงานระบุเวลา
การปฏิบัติงานตั้งแต 18.00 – 24.00 น. รวม  
6 ชั่วโมง เปนปฏิบัติการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันฝาย
พลเรือน (อปพร.)  เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายคาตอบแทน และคาวัสดุเครื่องแตง
กายของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) 

 

เปนการไมปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง  
มหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคา
วัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันฝาย  
พลเรือน (อปพร.) ขอ 2 การเบิกจายเงิน
คาตอบแทนกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
คําสั่งใช อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย อปพร. หรือ
นอกท่ีตั้งศูนย อปพร. ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ให
เบิกเงินคาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท 

ในโอกาสตอไปใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและ
ผูมีอํานาจอนุมัติตรวจสอบกอนการอนุมัติและ
กอนการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและคาตอบแทนของ อปพร. 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลงวันท่ี 17 
พฤศจกิายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตง
กายของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) 

2. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป 2555 มีการตั้งงบประมาณหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภท
คาตอบแทนอาสาสมัครจราจร  

คาใชจายโครงการชุมชนทองถ่ินรวมใจตาน
ภัยจราจร  ซ่ึงการดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาวเทศบาลกําหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานของอาสาจราจรในโครงการระหวาง
เวลา 06.00  – 18.15 น. โดยเนนใหความ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนกอนเขาและออกจาก
โรงเรียนในชวงเชา ตั้งแตเวลา 06.00 น.– 08.50 น. 
และในชวงเย็นตั้งแตเวลา 14.45 น. – 16.45 น. 
รวมเวลาในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการชวยเหลือ
จราจรในจุดท่ีกําหนดในโครงการเพียงวันละ  

ซ่ึงตามหนังสือสั่งการกําหนดไวตอง
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ใหเบิกเงิน
คาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท จึง
เบิกจายไมถูกตอง  

เปนการไมปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคา
วัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ขอ 2 ท่ีกําหนดวา การเบิก
จายเงินคาตอบแทนกรณีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีคําสั่งให อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย  
อปพร. หรือนอกท่ีตั้งศูนยไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 
ใหเบิกเงินคาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท 



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
4 ชั่วโมง 50 นาที  

 
ใหเรียกเงินจากเจาหนาท่ีท่ีไดรับ

คาตอบแทนดังกลาว เพ่ือนําเงินสงคืนคลัง
เทศบาล แลวสงสําเนาใบเสร็จรับเงินและ
หลักฐานการนําเงินฝากธนาคารใหสํานัก  
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรวจสอบ 

     3. อบต. จัดทําโครงการบริหารจัดการ
หนวยกูชีพ มีวัตถุประสงค เพ่ือจัดบริการแพทย
กอนสงโรงพยาบาลตลอด 24 ชม.ใหผูรับบริการ
ท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุไดรับ
บริการท่ีมีมาตรฐานอยางทันทวงที  เปนการสราง
หลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเม่ือ
เกิดการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ลดความ
สูญเสีย และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังทางรางกาย
และจิตใจ โดยเบิกจายเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติการ กูชีพ-กูภัย  และคาวัสดุงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

     จากการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย พบวา อบต. มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีกูชีพประจําหนวยกูชีพ อบต. ใหปฏิบัติ
หนาท่ีโดยอยูเวรปฏิบัติงานประจํา ณ ศูนย
ปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
แบงเปน 2 ผลัด กําหนดใหเบิกจายเปนคา  
เบี้ยเลี้ยง ผลัดละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท และได
เบิกจายคาตอบแทนใหผูปฏิบัติการกูชีพ-กูภัย ใน
จํานวนนี้ มีผูปฏิบัติการท่ีเปนบุคคลภายนอก  
ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน โดยมิใช
พนักงานสวนทองถิ่นและมิใชอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

     การจาย คาตอบแท นใหผูปฏิบัติการท่ี
เปนบุคคลภายนอกและมิใชอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  มิอาจกระทําได 
เนื่องจากไมมีระเบียบหรือหนังสือคําสั่งการใดให
เบิกจายได เปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 67 และไมอาจเบิกจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เนื่องจากตามคําสั่ง 
อบต. สั่งใหเจาหนาท่ีกูชีพประจําหนวยกูชีพ 
อบต. ปฏิบัติหนาท่ีอยูเวร ปฏิบัติงานประจํา ณ 
ศูนยปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ ท่ีตั้งอยูในอาคาร
ท่ีทําการ อบต. จึง ไมอาจเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการไดอีกเชนกัน 

     ขอใหนําเงินท่ีเบิกจายคาตอบแทนใหแก
ผูปฎิบัติการท่ีมิใชบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและมิใชอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
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พลเรือน  (อปพร.)  สงคืนคลัง อบต. ใหครบถวน 
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และตอไปขอใหสั่งกําชับและ
ควบคุมใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบฯ ดังกลาว โดยเครงครัด 

      4. อบต.จายคาตอบแทนใหกับสมาชิก  
อปพร. และเจาหนาท่ี OTOS ท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ประจําจุดตรวจชวงเทศบาลปใหม เทศบาล
สงกรานต เกินกวาอัตราท่ีหนังสือสั่งการกําหนด 
ดังนี้ 
          1. เบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี
ประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปใหม 29 ธ.ค. – 4 
ม.ค. ตามคําสั่ง อบต. โดยมีการมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีใน 1 วัน แบงเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกัน ชวงเวลาละ 8 ชั่วโมง จึงเปนการ
ปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดตรวจจํานวน 16 ชั่วโมง
ตอวันติดตอกัน ซ่ึงมี 1 ราย ไดปฏิบัติหนาท่ี 24 
ชั่วโมงติดตอกัน ตั้งแตเวลา 06.00 – 06.00 น. 
ของวันถัดไป และมี 2 รายไดปฏิบัติหนาท่ี
ติดตอกันตั้งแตเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวัน
ถัดไป และเริ่มปฏิบัติหนาท่ีตอเวลา 08.00 – 
24.00 น. ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ี 28 ชั่วโมง 
โดยเวนระยะเวลาท่ีไมตองปฏิบัติหนาท่ีเพียง 2 
ชั่วโมงระหวางเวลา 06.00 – 08.00 น. 
       2. เบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี
ประจําจุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานต 11 – 17 
เมษายน ตามคําสั่ง อบต. โดยมีการมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีใน 1 วัน แบงเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกัน ชวงเวลาละ 8 ชั่วโมง จึงเปนการ
ปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดตรวจ จํานวน 16 ชั่วโมง 
ตอวันติดตอกัน 
       3. เบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ี
ประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปใหม 27 ธ.ค. – 2 
ม.ค. ตามคําสั่ง อบต. โดยมีการมอบหมายให
ปฏิบัติหนาท่ีใน 1 วัน แบงเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกันเวลาละ 8 ชั่วโมง จึงเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีประจําจุดตรวจ จํานวน 16 ชั่วโมงตอวัน
ติดตอกัน 

   จากการตรวจสอบพบวา อบต.จาย
คาตอบแทนตามชวงเวลาท่ีไดปฏิบัติหนาท่ี
ชวงเวลาละ 200 บาท ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ี 2 
ชวงเวลาใน 1 วัน ไดเบิกจายคาตอบแทนใหกับ
สมาชิก อปพร. จํานวน 400 บาท/คน/วัน โดยท่ี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
คาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
กําหนดใหสามารถเบิกจายเงินคาตอบแทนกรณี 
อปท. มีคําสั่งให อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย อปพร. 
หรือนอกท่ีตั้งศูนย อปพร. ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง 
ใหเบิกเงินคาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท  
     พิจารณาแลวเห็นวา การสั่งให อปพร.อยูเวร
ยามเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเปนระยะเวลาติดตอกันเปน
เวลานาน ถือเปนการสั่งโดยมิไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสม หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน และการสั่งการให
ปฏิบัติหนาท่ีแมวาจะปฏิบัติเปน 2 ชวงเวลา/วัน 
รวมแลวจํานวน 16 ชั่วโมงตอวันติดตอกัน ก็ถือ
ไดวาไดปฏิบัติหนาท่ีไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตาม
หนังสือสั่งการดังกลาว จึงเบิกคาตอบแทนได
เพียงไมเกินคนละ 200 บาท/วัน ดังนั้นการจาย
คาตอบแทนจํานวน 400 บาท/คน/วัน ถือเปน
การเบิกจายคาตอบแทนสูงกวาอัตราท่ีหนังสือสั่ง
การกําหนด 200 บาท/คน/วัน  
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       5. อบต.เบิกจายคาตอบแทนสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรยามประจําศูนย อปพร. 
ในชวงเวลากลางคืน ตั้งแตเวลา 18.00 – 16.30 
น. ของวันรุงข้ึน เปนประจําทุกเดือน วันละ 3 
ราย อัตรารายละ 200 บาทตอวัน รวมระยะเวลา 
12 เดือน   
     อบต.ชี้แจงวา การปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 
3795 ลงวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2552 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

    การเบิกจายเปนคาตอบแทนให อปพร.  
เปนประจําทุกเดือนโดยมีผูปฏิบัติหนาท่ีจํานวน  
3 ราย แตละวันในการอยูเวรยามประจําศูนย  
อปพร. ถือเปนการเบิกจายท่ีไมประหยัดและ  
เกินความจําเปน และเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 ขอ 67 ท่ีกําหนดวา “องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแต
เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือหนังสือ
สั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว”  
ซ่ึงหนังสือท่ีอางถึงในการเบิกจายมิใชระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ีใชใน
การเบิกจายเงินจากคลัง จึงไมสามารถนํามาถือ
ปฏิบัติได เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 
5 วรรคแรก บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้”  และมาตรา 88 วรรคแรก บัญญัติวา 
“ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ  
การโอน การจัดการทรัพยสิน การซ้ือ การจาง 
คาตอบแทนและคาจางใหเปนไปตามระเบียบของ
มท.” ดังนั้น การท่ีจะเบิกจายเงินคาตอบแทน
ใหกับ อปพร. ก็ชอบท่ีจะดําเนินการใหมีการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมารองรับเสยีกอน 
จึงจะทําใหการเบิกจายเงินจากคลังถูกตองตาม
กฎหมายจัดตั้ง อปท. 
     นอกจากนี้ หนังสือท่ีอางถึงลงนามโดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาศัยอานาจตามขอ 4 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม เปนเพียงการกําหนดใหปลัด มท.
รักษาการตามระเบียบ โดยใหมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปกิบัติ 
ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบเทานั้น มิใช
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หนังสือสั่งการท่ี มท.กําหนด จึงไมสามารถนํามา
ถือปฏิบัติเพ่ือเบิกจายเงินไดตามนัยขอ 67 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 
     ดังนั้น เม่ือไมมีระเบียบ มท. เรื่องการเบิก
จายเงินคาตอบแทนใหกับ อปพร. การท่ี อบต.
จายเงินดังกลาวไป จึงเปนการเบิกจายเงินโดยไม
มีกฎหมาย ระเบียบ ใหอํานาจ อบต.จายได การ
เบิกจายเงินคาตอบแทนใหกับ อปพร. ดังกลาว 
จึงเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 67 
เปนเหตุให อบต.ไดรับความเสียหายท้ังจํานวน
ตามจํานวนเงินท่ีจายไปท้ังสิ้น 
   ใหเรียกเงินคืนคลัง อบต. และใหตรวจสอบ
กรณีมีการเบิกจายในลักษณะดังกลาวยอนหลัง
และนําสงคืนคลัง อบต.ตอไป พรอมท้ังกําชับให
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของทําความเขาใจกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของและถือปฏิบัติ
ใหถูกตองตอไป 

 


