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การเบกิค่าใชจ้า่ย

ในการจดังานวนัเด็ก 

1

และวนัข้ึนปีใหม่

ขอ้บกพร่อง การเบกิจา่ยการจดังานวนัเด็ก และวนัข้ึนปีใหม่

- จดัซ้ือสิง่ของแจก ไดแ้ก ่รถจกัรยาน ผา้ขนหนูพมิพล์ายการตู์น รม่ เสื้อยดื

สกรนีลายการตู์น กระเป๋าเป้สาํพายหลงัสกรนีตรา อปท. เป็นตน้

- ค่าจา้งเหมาวงดนตรพีรอ้มเครื่องเสยีง จา้งเหมาลเิก จา้งเหมาจอภาพพรอ้ม

ฉายภาพยนตร ์ฉายภาพยนตร 

- จา้งเหมาอาหารเลี้ยงผูร้ว่มงาน

- ค่าวสัด ุพลกุระดาษ อปุกรณ์พธิีเปิด อปุกรณ์การจดัสถานที่ ค่าซุม้กจิกรรม

ระบายส ี

- ค่าจา้งเหมามายากล จา้งเหมาเครื่องเลน่ต่าง ๆ
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ๆ

- ค่าตอบแทนในการจดักจิกรรมวนัเด็ก เช่น การแสดงโชวเ์ครื่องบนิ 

รถถงั เป็นตน้

- เบกิจา่ยจดัทาํซุม้นิทรรศการอาเซียนแต่ไม่จดัทาํจรงิ

- แจกของรางวลัวนัสง่ทา้ยปีเกา่ตอ้นรบัปีใหม่
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1. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวนัที่ 19 พ.ค.2541 เรื่องค่าใชจ้า่ยในการจดั

งานต่าง ๆ ของ อปท. กาํหนดให ้อปท.ถอืปฏบิตัใินการเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ ทัง้ในกรณี

ที่ดาํเนินการเองหรอือดุหนุนหน่วยงานอืน่ โดยใหเ้บกิไดต้ามงบประมาณที่ต ัง้ไว ้และเบิกจา่ยได ้

เท่าที่จาํเป็นและประหยดั โดยคาํนึงถงึฐานะการคลงัของ อปท. เป็นสาํคญั 

ั ื ไ ี่ ั ี่ ื่ ั ้

หนงัสอืส ัง่การที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ท ีมท 0808.4/ว 3722 ลงวนัท ี10 สงิหาคม 2555 เรอืง ซกัซอ้มความ

เขา้ใจเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ ของ อปท. ดงัน้ี

    1) ตอ้งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที่หรอืมีกฎหมายใหอ้าํนาจโดย อปท.ตอ้งกาํหนดกจิกรรมที่จะดําเนินการ

ไวใ้นโครงการจดังาน

    2) กจิกรรมจะตอ้งเป็นการสง่เสริมและสนบัสนุนที่ใหป้ระโยชนห์รอือาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนทัว่ไป เช่น การใหค้วามรอ้นัเป็นประโยชน ์หรอืการสง่เสรมิใหป้ระชาชนเหน็ความสาํคญัู ญ

และรกัษาไวซ่ึ้งศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน่

    3) กจิกรรมที่ดําเนินการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ หากไม่ดําเนินการ

กจิกรรมดงักลา่วจะทาํใหโ้ครงการไม่บรรลวุตัถปุะรสงค์

    4) หากมีการจดัประกวด แข่งขนั มีการมอบรางวลั มูลค่ารางวลัตอ้งมีสดัสว่นที่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัโครงการ โดยเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยเท่าที่จาํเป็นเหมาะสมและประหยดั

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

และกาํหนดมาตรการป้องปราม กรณี อปท.ใชง้บประมาณทางราชการจดัซ้ือสิง่ของแจกราษฎร

โดยใสช่ื่อของตนลงบนสิง่ของ กาํหนดว่า 

    1) วสัดสิง่ของที่ อปท นําไปช่วยเหลอืประชาชน หรอืเงนิอดหนนหน่วยงานอืน่ โดยใช้

หนงัสอืส ัง่การที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

    1) วสดสุงของท อปท.นาไปชวยเหลอประชาชน หรอเงนอดุหนุนหนวยงานอน โดยใช

งบประมาณของ อปท. ไม่สามารถระบขุอ้ความหรอืรูปภาพหรอืระบช่ืุอหรอืสญัลกัษณ์อืน่ใดของผู ้

ช่วยเหลอื แต่สามารถระบไุดเ้ฉพาะช่ือหน่วยงานของ อปท.

    2) การประชาสมัพนัธผ์ลงานของ อปท. เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์แผ่นพบั ปฏทิิน เป็นตน้ 

หากมีภาพกจิกรรมต่าง ๆ จะตอ้งเป็นกรณีที่องคป์ระกอบของภาพบ่งบอกถงึกจิกรรมนั้น ๆ 

    3) การใหค้วามช่วยเหลอื จะกระทาํไดเ้ฉพาะกรณีจาํเป็น และเป็นไปอย่างประหยดั และ

ดาํเนินการดงักล่าว จะตอ้งไม่สอ่ไปในทางหาเสยีง เพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองทอ้งถิ่น

    4) อปท.ควรใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํโครงการที่ใชจ้า่ยงบประมาณในลกัษณะที่ตอบสนอง

ความตอ้งการแกไ้ขปญัหาของประชาชนอย่างแทจ้รงิ ไม่สมควรตัง้งบประมาณในลกัษณะ

ฟุ่ มเฟือยเกนิความจาํเป็นต่อการปฏบิตัริาชการ หรอืต ัง้งบประมาณในลกัษณะเป็นการ

ประชาสมัพนัธส์ว่นบคุคล 
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4. ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ.2547 ขอ้ 67 กาํหนดว่า 

อปท.จะจา่ยเงนิหรอืก่อหน้ีผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื

หนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

       ดงันั้น การซ้ือสิง่ของแจกใหป้ระชาชน จงึมิใช่ความหมายค่าใชจ้า่ยในการจดั

งานต่าง ๆ และไม่มีระเบยีบกาํหนดจงึไม่สามารถเบกิจา่ยได ้

1) “จาํเป็น” หมายถงึ ตอ้งเป็นอย่างนั้น ตอ้งทาํ ขาดไม่ได ้ ดงันั้น กจิการที่ อปท. 

              ทาํจงึตอ้งเป็นกจิการที่จาํเป็น ขาดไม่ได ้

2) “ประหยดั” หมายถงึ ยบัย ัง้ ระมดัระวงั ใชจ้า่ยแต่พอควรแกฐ่านะ

ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542 

2) “ประหยด” หมายถง ยบยง ระมดระวง ใชจายแตพอควรแกฐานะ

3) “จารตีประเพณี” หมายถงึ ประเพณีนิยมและประพฤติกนัสบืมาถา้ฝ่าฝืน

                      ถอืว่าเป็นผิดหรอืชัว่

4) “ภมิูปญัญาทอ้งถิ่น” หมายถงึ พื้นความรูค้วามสามารถทอ้งที่ใดทอ้งที่หน่ึง

                          โดยเฉพาะ
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5) “วฒันธรรม”หมายถงึ สิ่งที่ทาํความเจรญิงอกงามใหแ้กห่มู่คณะวถิชีีวติของ

                 หมู่คณะ ดงันั้น การที่กฎหมายกาํหนดให ้อปท. มีหนา้ที่ในการ

                 บาํรุงรกัษาวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น จงึตอ้งพจิารณาถงึ

                 วฒันธรรมของทอ้งถิน่แหง่นั้น ๆ ดว้ย
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“การจดัทาํบรกิารสาธารณะ” หมายถงึ การจดัใหมี้การศึกษา เผยแพร่

ความรูเ้พ่ือสรา้งจิตสาํนึกใหก้บั เด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ใ ้ ี ี ี

ความหมาย (ต่อ)

ใหมี้ความรกั และหวงแหนศิลปะ วฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมิู

ปญัญาทอ้งถิ่น จดัสรรทรพัยากร และนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการดูแล

รกัษา บูรณศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและ

ศิลปกรรมทอ้งถิ่น และ

            การจดัใหม้กีจิกรรมเพ่ือสง่เสริม อนรกัษศ์าสนา ศิลปะ 
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            การจดใหมกจกรรมเพอสงเสรม อนุรกษศาสนา ศลปะ 

วฒันธรรม จารีตประเพณีที่เนน้เอกลกัษณค์วามเป็นไทย และทอ้งถ่ิน 

และวถีิชีวติของคนในชุมชนของตนเอง

หนงัสอืตอบขอ้หารอือาํนาจหนา้ที่เกี่ยวกบัจารตีประเพณีทอ้งถิ่น

4. นส. มท. ที่ มท 0808.2/ว 1639  ลงวนัที่ 17 เม.ย. 2556 เรื่อง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั

การเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ เกี่ยวกบัการดูแลสง่เสรมิและบาํรุงรกัษาจารตี

ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของ อปท. กาํหนดว่า อาํนาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ 

ี่ ั ํ ั ี ี ิ ั ้ ิ่ ั ั ีอปท. เกยีวกบัการบาํรุงรกัษา จารตีประเพณี ภมิูปญัญาทอ้งถนิ และวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถิ่น จะตอ้งมลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน ์หรืออาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนเป็นการทัว่ไป เช่น การจดักจิกรรม สง่เสริมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป

ในการปฏบิตัติามแบบอย่างประเพณี หรือวฒันธรรมไทย” มใิช่สง่เสริมสนบัสนุนหรือ

บาํรุงจารีตประเพณี หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่ น โดยการออกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่
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ุ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงทีจ่ะประกอบพิธกีรรมอย่างใดอย่างหน่ึงทีเ่ป็นเร่ืองเฉพาะตวัที่

บุคคลนัน้จะตอ้งกระทาํตามประเพณี หรือวฒันธรรมทีบุ่คลนัน้เช่ือถือ หรือปฏบิตั ิ

ซ่ึงบคุคลนั้นมีสทิธ ิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๗ โดยบคุคลนั้นจะตอ้งกระทาํดว้ยค่าใชจ้า่ยของตนเอง



ข้อบกพร่อง การจัดงานวันเด็ก และวันข้ึนปีใหม่ 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. มีการเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทน

ใช้สอย และวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยมีการจัดซ้ือรถจักรยาน (ซ่ึงเป็น
หมวดครุภัณฑ์) เป็นของรางวัลเพ่ือแจกจ่ายให้กับ
เยาวชนท่ีเข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก  

 

เป็นการจัดซ้ือสิ่งของรางวัลที่ มีราคาสูงเกินความ
จําเป็น และอาจเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคลได้ 
นอกจากน้ีการซ้ือจักรยาน ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ไม่มีการต้ัง
เทศบัญญัติจ่ายรายการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 
1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 14 (2) และ
ข้อ 16 

ขอให้ดําเนินการเรียกคืนเงินจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ส่งคืนคลังเทศบาลฯ โดยเร็ว และพิจารณาโทษเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบกรณีการจัดซ้ือรถจักรยานแจกเป็นของรางวัล
โดยไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายและไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย
ตามควรแก่กรณี 

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เด็กในพ้ืนที่  เ พ่ือให้ผู้ ใหญ่และทุกภาคส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็ก และ
การดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
โ ดย เบิ กค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ไ ด้ แ ก่  ผ้ า ขนห นู พิ ม พ์
ลายการ์ตูน ร่ม (ก้านยาวคละสี) เสื้อยืดสกรีน
ลายการ์ตูน ชุดเครื่องเขียน 

การจัดทําโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานดํารงไว้ซ่ึง
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมา จะ
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  ความบันเทิ ง  มี
การละเล่น มีการแข่งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ท่ีจําเป็นของโครงการ หากไม่มีกิจกรรมเหล่าน้ีอาจทําให้
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังน้ี กระทรวงมหาดไทยได้
มีหนังสือให้แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตาม
หนังสือ ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2541 เร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. โดยให้
เ บิก จ่ายไ ด้ เท่ า ท่ี จํ า เ ป็นและประหยัด  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. ให้ดําเนินการจัดงานต่าง ๆ 
อยู่ในอํานาจหน้าท่ีโดย อปท.ต้องกําหนดกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการไว้ในโครงการ เ ป็นกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนท่ีให้ประโยชน์หรืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นการ ท่ัวไป  ส่ ง เส ริมให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญและรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  และกิจกรรมน้ันต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่ดําเนินการจะทําให้
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โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือของมาเพื่อแจกจ่าย
ให้แก่เด็กในชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อันเป็นการใช้
จ่ายท่ีฟุ่มเฟือย เกินความจําเป็น เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่
ไ ม่ถูกต้องให้กับเด็กซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้ งใน
รายละเอียดโครงการไม่ได้ระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
วันเด็กแต่อย่างใด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว 
ทําให้เทศบาลได้รับความเสียหาย 

     3. การจัดโครงการวันเด็ก ได้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมา 
วงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง จ้างเหมาลิเกเด็ก 
จ้างเหมาอาหารสําหรับผู้ร่วมงาน ค่าของขวัญ
สําหรับเด็ก ค่าวัสดุ พลุกระดาษ อุปกรณ์พิธีเปิด 
อุ ป ก รณ์ ก า ร จั ด ส ถ า นที่  ค่ า ซุ้ ม ร ะ บ า ย สี 
ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมาจอภาพพร้อมฉาย
ภาพยนตร์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นต่าง ๆ  

เทศบาลช้ีแจงว่า การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา 
วงดนตรีแดนเซอร์พร้อมเครื่องเสียง จ้างเหมาลิเก 
นักร้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ คือ 
เ พ่ือให้ เ ด็กเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย
ความเครียด ให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคี เพ่ือให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน เพ่ือให้เด็ก
อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีเทศบาลต้ังไว้ มีความจําเป็นต้อง
จ้างเหมาวงดนตรีแดนเซอร์พร้อมเครื่องเสียง จ้าง
เหมานักร้อง ซ่ึงใช้เวทีการแสดงเวทีด้วย เพ่ือให้
ความบันเทิง และความสนุกสนานแก่เด็ก รวมถึง
เป็นตัวอย่างการกล้าที่จะแสดงออกของศิลปิน 
ดาวตลก และนักร้อง ซ่ึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 
ส่วนการจ้างเหมาลิเกเป็นลิเกเด็ก จะได้เป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้แก่เด็กในการแสดงออก รวมท้ัง
เป็นอาชีพสุจริตและเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของ
ประเทศไทยอีกด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเป็นไปในลักษณะมุ่งเน้นการ
แจกจ่าย อีกทั้งเป็นการไม่ประหยัด กิจกรรมบางกิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการโดยตรง เน้นกิจกรรม
สร้างความบันเทิง ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักจัดบริการสาธารณะ และมาตรา 
289ระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่
โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 50 (8) รวมถึง 
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) กําหนดให้ อปท.มีอํานาจ
หน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านการบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น ซ่ึงหมายถึง การจัดให้มีการศึกษา เผยแพร่
ความรู้เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการทรัพยากรและ
นําเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษาบูรณะศาสนสถาน 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและศิลปกรรมท้องถิ่น 
และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
และท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเอง ซ่ึง
วิธีดําเนินการควรเป็นหน่วยที่ให้การสนับสนุนในด้านการ
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คนงาน รถยนต์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ การจัดสถานที่ มิใช่เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานทุกอย่างโดยไม่ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงตามที่เคยปฏิบัติมาซ่ึงน่าจะส่งผลดีให้
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สังคมไทยมีความเอ้ือเฟ้ือเผยแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่า
การท่ีเทศบาลดําเนินการเองทุกอย่าง 

ในโอกาสต่อไป ควรพิจารณาให้รอบคอบ การจัดงาน
ลักษณะดังกล่าวควรคํานึงถึงความจําเป็น ความเหมาะสม 
และความประหยัด เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงวินัยทางการเงินการคลังและ
ความสงบเรียบร้อยในการปฏิบัติตามระเบียบซ่ึงเป็นธรรมา 
ภิบาลท่ีดีและควรถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพราะหากไม่มีระเบียบกําหนดให้
เบิกจ่ายย่อมไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

4 .  โ ค ร ง ก า รจั ด ง าน วัน เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่เกินความจําเป็น 
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดหามายากล ท้ัง ๆ ท่ีจัดเคร่ือง
เล่นและจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมของรางวัล 

     การที่เทศบาลใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนเงินสูง
ในแต่ละโครงการโดยมีการจัดจ้างเหมาการแสดงต่าง ๆ 
ในงาน การจัดซ้ือของที่ระลึก/ของขวัญ เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการใช้จ่ายท่ีเกินความจําเป็นในการ
จัดงาน ไม่ประหยัด และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการโดยแท้จริง เพราะถึงแม้ไม่มีการดําเนินการ
ตามรายการดังกล่าว เทศบาลก็สามารถดําเนินการตาม
โครงการให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 
โดยไม่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของทางราชการในจํานวน
ท่ีสูงเกินความจําเป็น เหมาะสม เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น ก่อนการอนุมัติโครงการและอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินในคราวต่อไป ขอให้พิจารณาทบทวนระมัดระวังการ
ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะดังกล่าว โดยคํานึงถึงฐานะ
การคลังของหน่วยงานและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนโดย
ส่วนรวมได้รับ การใช้จ่ายงบประมาณควรเน้นภารกิจหลัก
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและอยู่ในอํานาจหน้าท่ี 
แต่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยให้ทําได้ หรือมีแต่มีกรอบแนวทาง
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ในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ขอให้ทําหนังสือหารือกับหน่วยงาน
กํากับดูแลก่อนการปฏิบัติ  

       5 .  โ ค ร ง ก า ร ง า น วั น เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวนโยบาย
การจัดการศึกษาของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ส่งเสริมและให้
ความสําคัญถึงคุณค่าของเด็กที่มีบทบาทต่อสังคม 
กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญ
ของตน ท่ี มี ต่ อสั งคมและประ เทศชา ติ  ให้
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงความ 
สําคัญในการปกครองเลี้ ยง ดูอบรมสั่ งสอน
ลูกหลาน และเป็นการเยียวยาและสร้างขวัญ
กําลังใจแก่เด็กท่ีได้ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
หลังน้ําลดให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
       โดยเป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กภายใน
เขตเทศบาล ที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ระบุ
กิจกรรมตอบปัญหา  กิจกรรมเกมส์ ต่ าง  ๆ 
ท่ีสร้างสรรค์  มอบของขวัญให้แก่ เ ด็ก ท่ี เข้ า
ร่วมงาน จัดเลี้ยงอาหารและขนมเด็ก ได้มีการ
เบิกค่าใช้จ่าย ได้แก่ กระเป๋าเป้สะพายหลังชนิด
ผ้าไนล่อนพร้อมสกรีนตราเทศบาล ชุดเครื่อง
เขียนประกอบด้วย ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 
ปากกา และตุ๊กตาผ้าคละแบบ 

     จากการตรวจสอบพบว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ท่ีรัฐบาลไทยกําหนดไว้ คือเพ่ือให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพ่ือให้
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ยึ ด ม่ั น ใ น ส ถ า บั น ช า ติ  ศ า ส น า 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมควร
เน้นส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว มิใช่เน้นการแจก
ของขวัญเพียงอย่างเดียว ซ่ึงตรวจสอบไม่พบรายช่ือเด็กผู้รับ
ของขวัญแต่อย่างใด จึงได้สอบถามเป็นจดหมายบันทึกและ
เทศบาลฯ ได้แนบรายช่ือเด็กมาเพ่ือประกอบการช้ีแจงแล้ว  
     สํานักการศึกษาของเทศบาล ได้ขออนุมัติโอนเพ่ิมเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดโครงการงานวันเด็ก เน่ืองจาก
งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ และ
ได้ดําเนินการขออนุมัติจัดซ้ือของขวัญวันเด็ก ซ่ึงเป็นวัน
เดียวกับท่ีขออนุมัติโอนเพ่ิมงปบระมาณกองคลัง งานพัสดุ
และทรัพย์สินได้ขออนุมัติจัดซ้ือของวัญวันเด็กดังกล่าวด้วย
วิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อ 17 (2) เม่ือพิจารณาการดําเนินการจัดซ้ือของขวัญ
วันเด็กด้วยวิธีพิเศษของเทศบาล ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าวเน่ืองจากโครงการวันเด็กแห่งชาติได้กําหนดเป็น
โครงการในเทศบัญญัติ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบย่อมทราบ
ล่วงหน้าว่าต้องมีการดําเนินงานในช่วงระยะเวลาใด 
เน่ืองจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกําหนดวันที่ดําเนินการ
แน่นอนและทราบเ ป็นการ ท่ัวไปอ ยู่แล้ ว  และได้ ต้ั ง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปีท่ีมีเงิน
เพียงพอต่อการจัดซ้ือของขวัญวันเด็กได้ การที่สํานัก
การศึกษาผู้รับผิดชอบดําเนินการล่าช้าจนเป็นเหตุให้ต้อง
จัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ มิใช่เหตุผลท่ีระเบียบกําหนดไว้ และอาจ
เป็นเหตุทําให้ราชการเสียหายจัดซ้ือของในราคาที่แพง 
     กรณีสํานักการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการ
ล่าช้าจนเป็นเหตุให้ต้องดําเนินการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
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ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเกิดผล
เสียหายกับทางราชการจัดซ้ือของในราคาแพง ให้ลงโทษ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี และผู้บังคับบัญชา
ควรสั่งกําชับอย่าให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 
     ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องหม่ันกํากับดูแล เพ่ือ
รักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก มิใช่คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนที่ไม่อาจนําไปสู่การบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่นที่ย่ังยืน และหากผู้เกี่ยวข้องมีเจตนาท่ีจะไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาจมีความผิดตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 

    6. การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติของเทศบาล ดังน้ี 
        - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับเป็นของรางวัล
ให้กับเด็ก เยาวชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ได้แก่ สกูตเตอร์ และรถจักรยานยนต์     
        - เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดนําอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทางทหาร รถถัง รถติดเครื่องบินไร้
แสงสะท้อน รถ ปรส. ร้อยหก รถปืนใหญ่ รถฮัมวี
ติดปืนกล พร้อมนายทหารควบคุมดูแลให้ความรู้ 
13 นาย เพ่ือมาแสดงให้กับเด็กและเยาวชนที่
มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
        - จัดซ้ือตุ๊กตาขนาดเล็ก เพ่ือเป็นของที่
ระลึกมอบให้กับเด็กและเยาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 1,200 ตัว  
         มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติท่ีรัฐบาลไทยกําหนดไว้ คือ เ พ่ือให้
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สนใจ
ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริ ย์เป็นประมุข เพ่ือให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
และเพ่ือเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของ
เด็ก 

       แต่การเบิกจ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ของเทศบาล เป็นการใช้งบประมาณเกินความจําเป็น 
ไม่ประหยัด ไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล และไม่มี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ โดยจัดซ้ือของท่ี
ระลึกมอบให้กับเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากเกิน
ความจําเป็น ใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่ไม่มีรายช่ือของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบการเบิกจ่าย 
     การจัดซ้ือสกูตเตอร์และรถจักรยายนต์ซ่ึงมีมูลค่าสูง 
เพ่ือใช้เป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรม เป็นการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น และไม่มีระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ 
      การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการจัดนําอาวุธยุทโธปกรณ์
ทางทหาร รถถัง รถติดเครื่องบินไร้แสงสะท้อน รถ ปรส. 
ร้อยหก รถปืนใหญ่ รถฮัมวีติดปืนกล พร้อมนายทหาร
ควบคุมดูและให้ความรู้ 13 นาย แต่หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินของทางราชการ เป็นเพียง
ใบสําคัญรับเงินการได้รับเงินค่าตอบแทน ลงนามรับเงินโดย
บุคคลคนเดียว  
     การจัดงานวันเด็กแห่งชาติทุกภาคส่วนก็ต้องดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนของทหารก็มีการจัด
แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ในส่วนของตนเองตามอํานาจหน้าที่
และความเช่ียวชาญ เทศบาลไม่จําเป็นต้องนํารถของทหาร
มาจัดแสดง เป็นการใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยเกินความ
จําเป็น และไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ควรใช้
จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินการในส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
ความรู้ความสามารถของเทศบาลเอง ที่ดําเนินการแล้วจะ
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พัฒนาความรู้ความสามารถ อารมณ์ และสติปัญญาของเด็ก
และเยาวชน เพ่ือท่ีจะเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศต่อไป
เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 67 ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
และเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2554 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมารรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2555 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 ท่ีกําหนดสาระสําคัญว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการที่ใช้
จ่ายงบประมาณในลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรต้ัง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น 
      ขอให้นําเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบนําส่งคืนคลัง และ
กําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด ไม่ให้ใช้งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความ
จําเป็น และให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
    ให้พิจารณาการจัดซ้ือของขวัญของรางวัลในการจัดทํา
โครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในจํานวนและราคาที่เหมาะสม และมี
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

     7. การส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
“งานวันเด็กแห่งชาติ” ในจํานวนน้ีมีการเบิก
ค่ า ใ ช้ จ่ ายในการ ดํา เ นินการตามโครงการ
ดังต่อไปน้ี  
           (1 )ค่ า วัส ดุ -อุปกรณ์  ประกอบด้วย 
กระเป๋านักเรียน ชุดเสริมทักษะ ชุดเคร่ืองเขียน  
          (2) เงินสนับสนุนกิจกรรมการโชว์รถท่ีใช้
ในทางทหาร  
            (3) เงินสนับสนุนการแสดงโชว์ม้า  

     แต่การเบิกจ่ายตามโครงการ “งานวันเด็กแห่งชาติ” 
ของเทศบาลเป็นการใช้งบประมาณท่ีฟุ่มเฟือยเกินความ
จําเป็น ไม่ประหยัด ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และ
ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ โดยจัดซ้ือ
ของขวัญของรางวัลสําหรับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากเกิน
ความจําเป็น ใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่ไม่มีรายช่ือของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ท่ีได้รับของรางวัลประกอบการ
เบิกจ่าย การจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์การเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 
กระเป๋านักเรียน ชุดเสริมทักษะ ชุดเครื่องเขียน เป็น
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            ( 4 )  เ งิ น สนั บ ส นุ นก า รแสด ง โ ช ว์
เครื่องบินเล็ก  
            (5 )  ค่ าจัด ซ้ือของขวัญของราง วัล
สําหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 
     วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติท่ี
รัฐบาลไทยกําหนดไว้คือ  เ พ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สนใจในการ
เล้ียงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์
เด็กเป็นพิเศษ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนยึดม่ันใน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริ ย์และ
กา รปกครอ ง ระบอบประช าธิ ป ไ ตย อัน มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

โรงเรียนของรัฐบาล มีงบประมาณของตนเอง และไม่ใช่
โรงเรียนในสังกัดของเทศบาล และไม่มีระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการให้เบิกจ่ายได้  การขอความอนุเคราะห์รถลําเลียง
สายพาน รถถัง พร้อมเจ้าหน้าที่จากทหาร เ พ่ือใช้ใน
กิจกรรมการโชว์รถท่ีทางทหาร แต่ไม่มีหนังสือตอบรับจาก
ทหารว่าให้ความอนุเคราะห์รถ ดังกล่าว อีกท้ังหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินของทาง
ราชการ เป็นเพียงใบสําคัญรับเงินการได้รับเงินสนับสนุน
กิจกรรมการโชว์รถที่ใช้ในทางทหาร การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติทุกภาคส่วนก็ต้องดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนทหารก็มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
ในส่วนของตนเองตามอํานาจหน้าที่และความเช่ียวชาญ 
เทศบาลไม่จําเป็นต้องนํารถของทหารมาจัดแสดง เป็นการ
ใช้จ่ายงบประมาณท่ีฟุ่มเฟือย 
     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 
ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายหรือก่อหน้ี
ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ และเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว  2072 เรื่ อง  ซัก ซ้อมแนวทางการจัด ทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 ที่กําหนดสาระสําคัญว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสําคัญในการจัดทํา
โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง 
ไม่สมควรต้ังงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความ
จําเป็น 
      ตามข้อ 1-4 ขอให้นําเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบนําส่งคืน
คลังเทศบาล และกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด ไม่ให้ใช้งบประมาณในลักษณะท่ีฟุ่มเฟือยเกิน
ความจําเป็น และให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ท่ี มท 0808.4/ว 3722 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
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      ตามข้อ 5 ให้พิจารณาการจัดซ้ือของขวัญของรางวัล
ในการจัดทําโครงการต่างๆ ให้อยู่ในจํานวนและราคาท่ี
เหมาะสม และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

      8. เทศบาลจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เ พ่ือให้ เ ด็กได้ตระหนักถึงบทบาท
ความสําคัญและคุณค่าของตนเอง เปิดโอกาสให้
เด็กได้มีโอกาสแสดงออกและได้ร่วมกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการพัฒนาเด็ก ให้เด็กมี
กําลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และ
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในเชิงวิชาการ มีเบิกค่าใช้จ่าย 
ได้แก่ ค่าชุดของขวัญวันเด็ก จัดทําซุ้มนิทรรศการ
อาเซียน 
          

  การจัดทําโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานดํารงไว้ซ่ึง
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมา 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  ความบันเทิ ง  มี
การละเล่น มีการแข่งขันเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ท่ีจําเป็นของโครงการ หากไม่มีกิจกรรมเหล่าน้ีอาจทําให้
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ท้ังน้ีกระทรวงมหาดไทยได้มี
หนังสือให้แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 
19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการ
จัดงานต่าง ๆ อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อปท. ต้องกําหนด
กิจกรรมที่จะดําเนินการไว้ในโครงการ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนที่ให้ประโยชน์หรืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นการ ท่ัวไป  ส่ ง เส ริมให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญและรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น  และกิจกรรมน้ันต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่ดําเนินการจะทําให้
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
         กรณีการเบิกค่าชุดของขวัญวันเด็ก ได้แก่ ชุด
เดินทาง ชุดเครื่องเขียน ชุดส่งเสริมสุขภาพ เป็นการซ้ือของ
มาเพ่ือแจกจ่ายให้กับเด็กในชุมชน อีกท้ังในรายละเอียด
ไม่ได้ระบุกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในวันเด็กแต่อย่างใด และ
การเบิกจ่ายดังกล่าวไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายท่ีชัดเจน ไม่
เหมาะสมและไม่ประหยัดเงินงบประมาณ ทําให้เทศบาล
ได้รับความเสียหาย 
        กรณีการเบิกจ่ายค่าจัดทําซุ้มนิทรรศการอาเซียน ใน
การตรวจรับงานมีรูปถ่ายการจัดทําซุ้มนิทรรศการอาเซียน
ประกอบการเบิกจ่ายโดยกรรมการลงลายมือช่ือรับรอง 
ปรากฏว่า วันท่ีในรูปถ่าย คือ วันที่ 5 มีนาคม 2555 ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการจัดทําซุ้ม
ดังกล่าวจริงทําให้เทศบาลได้รับความเสียหาย 
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        ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพ่ือหา
ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินส่งคืนคลังเทศบาลต่อไป และกรณีการ
เบิกจ่ายค่าจัดทํา ซุ้มนิทรรศการอาเซียนให้ พิจารณา
ดําเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี 
        ในโอกาสต่อไปขอให้ต้ังงบประมาณในการจัดทํา
โครงการตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด การ
จัดทํารายละเอียดโครงการต้องระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ให้ชัดเจนโดยปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวอย่างเคร่งคัด อย่า
ให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก มิฉะน้ันอาจมีความผิดต้องรับโทษปรับ
ทางปกครองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 

9. การจัดซ้ือของรางวัลเพ่ือกิจกรรมการ
ประกวด/แข่งขันโครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่  

 

เป็นรายจ่ายเกินความจําเป็นไม่เหมาะสมและไม่
ประหยัด  รวม ท้ังกิจกรรมดังกล่ าวไ ม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กล่าวคือ โครงการจัดงานวันส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีวัตถุประสงค์สืบทอด อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีสากลนิยม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
เพ่ือการร่ืนเริงสังสรรค์ แต่จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน 
และเบิกจ่ายเงินค่าจัดซ้ือของรางวัล เพ่ือการประกวด/
แข่งขัน ร้อยละ 80 ของประมาณการรายจ่ายตามโครงการ 
เป็นลักษณะการเบิกจ่ายท่ีเกินความจําเป็น ไม่เหมาะสม
และประหยัด รวมทั้ งการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ท่ี มท 0808.4/
ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดําเนินการคืนเงินนําส่งคืนคลังและสําเนาหลักฐานการ
รับเงินให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบด้วย 

ก่อนดําเนินการอนุมัติโครงการต่างๆ ผู้อนุมัติและ
ผู้เสนอโครงการต้องศึกษา ทําความเข้าใจ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ 
โดยแต่ละโครงการต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพ่ือ
กําหนดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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       10. อปท. ได้จัดทําโครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และมีการเบิก
จ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืมให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน  
           

 

จากการตรวจสอบพบว่าการต้ังจุดบริการตามโครงการ
ดังกล่าว อปท. ได้จ่ายเงินเป็นเบ้ียเลี้ยงและค่าตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ดังน้ัน การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืมจึงไม่สามารถนํามาเบิกจ่ายได้อีก 
      ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องนําส่งคืนคลังและส่ง
สําเนาใบเสร็จรับเงินให้จังหวัดทราบ เพ่ือรายงานกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป และสั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบศึกษาทําความเข้าใจระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป 

 


