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การเบกิค่าใชจ้า่ย

งานบรกิารตรวจสขุภาพ

1

ดา้นการสาธารณสขุ

ขอ้บกพร่อง งานบรกิารตรวจสขุภาพ ดา้นการสาธารณสขุ

- จา้งเหมาบรษิทัเอกชนบรกิารตรวจสขุภาพประจาํปี 

- ตรวจสขภาพ แจกชดยาสามญัประจาํบา้น ใหป้ระชาชนุ ุ ญ

- ค่าตรวจสขุภาพประจาํปี ใหพ้นกังานสว่นทอ้งถิ่น ลูกจา้ง 

ของ อปท.

- ตรวจวดัสายตาประกอบแว่น พรอ้มแจกแว่นตา ใหผู้สู้งอาย ุ

และ อสม.
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- ค่าอาหารกลางวนัและอาหารว่าง
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1. พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

   องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2542

กฎหมายและระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวขอ้ง

2. ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ 

   การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

   พ.ศ.2547 

   ขอ้ 67 กาํหนดว่า อปท.จะจา่ยเงนิหรอืกอ่หน้ีผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะที่

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย

กาํหนดไว ้

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 ัง่การที่เกี่ยวขอ้ง

    1) วสดสุงของท อปท.นาไปชวยเหลอประชาชน หรอเงนอดุหนุนหนวยงานอน โดยใช

งบประมาณของ อปท. ไม่สามารถระบขุอ้ความหรอืรูปภาพหรอืระบช่ืุอหรอืสญัลกัษณ์อืน่ใดของ

ผูช่้วยเหลอื 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 



ข้อบกพร่อง งานบริการตรวจสุขภาพ ด้านสาธารณสุข 
  

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      1. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข
เคลื่อนท่ี เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารและเครื่องด่ืมสําหรับเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคลากรทางการแพทย์  ผู้ปฏิ บั ติงานตรวจ
คัดกรองความดัน  เบาหวาน  และเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล 
          เทศบาลช้ีแจงว่า การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมไปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของ อปท .  พ .ศ .2549 ข้อ 31 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ที่
สรุปว่า เบิกค่าอาหารให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 9 

      โครงการออกหน่วยดังกล่าว  เป็นการใ ห้แพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีจากเทศบาล ออกให้
ความรู้ ให้ แก่ประชาชนตามคํ าสั่ งของ เทศบาล  ซ่ึ ง
กําหนดการมีการให้ความรู้ 1 ช่ัวโมง หลังจากน้ันเป็น
ลักษณะการให้บริการคัดกรองความดัน เบาหวานแก่
ประชาชน อีก 3 ช่ัวโมง ซ่ึงการปฏิบัติตามลักษณะของ
โครงการดังกล่าว มิใช่การฝึกอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คือผู้มาขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการนําการ
ปฏิบัติงานตามโครงการของเจ้าหน้าท่ีมาเช่ือมโยงกับการ
ฝึกอบรม ซ่ึงค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นผู้มา
รับบริการ เป็นการเบิกจ่ายท่ีไม่มีระเบียบกําหนด เป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อ
หน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
     อีกท้ังเบิกค่าตอบแทน และค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เม่ือพิจารณาตามลักษณะของการดําเนิน
โครงการแล้ว การปฏิบัติงานตามโครงการออกหน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนท่ีมิใช่การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานลักษณะการปฏิบัติงานตามคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานนอกที่ ต้ังสํานักงาน จึงถือเป็นการเดินทาง
ไปราชการ ช่ัวคราว  ไ ม่อ ยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ท่ี จะ ไ ด้รั บ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      ขอให้เรียกเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครื่องด่ืมจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งคืน
คลังโดยเร็ว  
      สําหรับการเบิกค่าตอบแทน และค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดังกล่าว ขอให้กําชับเจ้าหน้าที่
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยก่อนการเบิกจ่าย เพ่ือไม่ให้เกิดกรณี
เช่นนี้อีก 
 
 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       2. โครงการตรวจสุขภาพกับแจกชุดยา
สามัญประจําบ้าน เบิกจ่ายเงินเป็นค่าตรวจ
สุขภาพ และค่าชุดยาสามัญประจําบ้านให้กับ
โรงพยาบาล  โดยมีข้ าราชการส่วนท้องถิ่ น 
พนักงานจ้างและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเข้าร่วมรับ
บริการ จํานวน 264 คน แต่มีช่ือผู้รับยาสามัญ
ประจําบ้าน 14 หมู่ จํานวน 745 คน  
        เทศบาลช้ีแจงว่า การจัดทําโครงการ
เทศบาลดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ท่ีกฎหมาย
กําหนด (4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ประกอบกับพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการไป
ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จํ า ปี  ลู ก จ้ า ง ท่ี มี บั ต ร
ประกันสั งคมไม่ มีสิท ธิ ในการตรวจสุขภาพ
ประจําปี  ใ ช้ ไ ด้ในกรณีรักษาโรคทั่ วไปหรือ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และประชาชนที่ มีสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพ (บัตรทอง ก็ไม่สามารถตรวจ
สุขภาพประจําปีได้ เว้นแต่กรณีรักษาโรคและ
ตรวจวินิจฉัยตามแพทย์สั่ง 
 

    การท่ีเทศบาลเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้กับประชาชน 
และพนักงานจ้างท่ีมีการส่งเงินสมทบประกันสังคม จึงมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนจากพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 มาตรา 63 และในส่วนของประชาชนมีระบบ
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ของกระทรวง
สาธารณสุข อีกทั้งประชาชนบางคนหรือบางกลุ่มอาจมีสิทธิ
การรักษาพยาบาลของทางราชการอยู่แล้ว  
        ดังนั้น เทศบาลจึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพ
ประจําปีให้กับพนักงานจ้างและประชาชนได้ จึงเป็นการ
เบิกจ่ายในลัษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น เป็นรายจ่ายใน
ลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันท่ี 
11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้ทบทวนและกําหนดมาตรการ
ป้องปราม กรณี อปท.ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ
จัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ ท่ี
กําหนดว่า อปท.ควรให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ี
ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจังไม่สมควรต้ัง
งบประมาณในลัษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการหรือต้ังงบประมาณในลักษณะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
       ให้นําเงินส่งคืนคลังโดยเร็ว และกําชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบศึกษาทําความเข้าใจในระเบียบและหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ 

       3. โครงการตลาดนัดสุขภาพ มีการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนบริการตรวจ
สุขภาพประจําปี ตรวจเลือด ตรวจร่างกายพร้อม
รักษาและจ่ายยารักษาโรคเบื้องต้น เช่น ตรวจ
ระดับนํ้าตาลในเลือด ตรวจไขมันในเลือด ตรวจ
การทํางานของตับ X-RAY (Digital) ให้กับ
ประชาชน 150 คน โดยวิธีตกลงราคา 
            ช้ีแจงว่า อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 (3) 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และ พ.ร.บ.
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก ่
อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) การสาธารณสุข 

       การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพดังกล่าว เป็นการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
อปท.จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้เท่านั้น  
       ซ่ึ งการเ บิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปีใ ห้กับ
บุคคลภายนอก (ประชาชน) รวมทั้งจ้างบริษัทเอกชนมา
ตรวจสุขภาพให้ กระทรวงมหาดไทยยังไม่มีระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใดให้เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปี
ดังกล่าวได้ 
 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ 
อปท. พ.ศ.2542 ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยัง
ไม่ได้กําหนดไว้ตามข้อ 5 ให้ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสัง่ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังใน
เ รื่ อ ง น้ั น ไปก่ อน โดยอ นุ โ ลม  ซ่ึ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการตรวจสุขภาพ
ประชาชนไม่มีแต่เป็นการปฏิบัติราชการของ 
อบต. ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเกี่ยวกับเบิก
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการของ อปท.ทุก
ประเภท อบต.จึงมีความจําเป็นต้องใช้หนังสือ
กระทรวงการคลัง กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม  2533  เ รื่ อ ง  การ เ บิก จ่ าย เ งิ น
งบประมาณในการดําเนินงานของส่วนราชการ
เฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี หรือรายการที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตให้จ่ายในเรื่องน้ัน ๆ ไว้แล้ว ให้จ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและประหยัด โดย
คํานึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้น ให้มีประสิทธิภาพ อบต.ได้คํานึงถึง
ความจําเป็นและประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงใช้
การตรวจสุขภาพของราชการเป็นหลักเกณฑ์ใน
การตกลงราคาว่าจ้างบริษัทเอกชนมาดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว  
       4. โครงการตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสร้าง
และป้องกันภัยสุขภาพให้ประชาชน เบิกจ่ายเงิน
เป็นค่าจ้างตรวจสุขภาพให้กับประชาชนท่ีมีอายุ 
55 ปีขึ้นไป  
           ช้ีแจงว่า การต้ังงบประมาณและการเบิก
จ่ าย เ งิ นค่ าตรวจสุ ขภาพให้ กั บประชาชน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา
จังหวัด และต้ังงบประมาณดังกล่าว เป็นอํานาจ
หน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง
กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

      การจัดการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นอํานาจหน้าท่ีท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ตาม พ.ร.บ. อบจ. และ พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ แต่กรณี อบต.จัดทํา
โครงการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
น้ัน เป็นการใช้เงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์เฉพาะบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะเป็น
ส่วนรวมกับประชาชน ซ่ึงโครงการดังกล่าวมีความซํ้าซ้อน
กับการดําเนินการของ อปท.อ่ืน เน่ืองจากปัจจุบัน เทศบาล
ตําบล อบต .  เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซ่ึงเป็น



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สาธารณะของ อบจ. ข้อ 1 (1) (2) และข้อ 2 (3) 
เป็นโครงการที่ มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพของ 
อปท. อ่ืน และเป็นการจัดการด้านสาธารณสุข
ให้กับประชาชนในระดับจังหวัดไม่เป็นการ
ซับ ซ้อนกับ  อปท . อ่ื น ใน จั งห วัด  และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 
17 (19) และ (24) การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ 
การดํารงชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของแต่ละท้องถิ่น 
สําหรับการเบิกจ่ายเงินของ  
       ช้ีแจงว่า เป็นการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค 0417/ว 177 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 เร่ือง 
อัตรา ค่าบริการสาธารณสุข เ พ่ือ ใ ช้สํ าหรับ เ บิกจ่ าย
ค่ า รั กษ าพยาบาล ในสถ านพยาบาลทา ง ร าชก า ร 
เป็นหลักเกณฑ์สําหรับการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มี
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่าน้ัน ไม่รวมถึงการจัดทําโครงการ
เพ่ือตรวจสุขภาพให้กับประชาชน  
       ดั งนั้น  การ จัดทําโครงการตรวจสุขภาพให้กับ
ประชาชนดังกล่าว จึงไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินเพ่ือดําเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเพ่ือให้ อปท.ถือปฏิบัติสําหรับการเบิก
จ่ายเงินลักษณะดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 
        กรณีดังกล่าวมิใช่ภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าท่ี จึงเป็น
การเบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกําหนดให้
เ บิ ก จ่ า ย  เ ป็ น ก า รปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต าม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 อปท.จะจ่ายเงิน
หรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
      ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องจากผู้รับผิดชอบคืนคลัง 
และส่ังการกําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบติดตามศึกษา
อํานาจหน้าท่ี และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของ
กระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 

       5 .  เ บิก จ่ายค่ าตรวจสุขภาพประ จําปี 
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คนทํางาน โดย
ต้ังจ่ายจากเงินรายรับประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  

      เนื่องจากตรวจสุขภาพประจําปี สามารถเบิกจ่ายจาก
งบประมาณได้ตามสิทธิท่ีระเบียบกําหนด โดยไม่จําเป็นต้อง
จัดทําโครงการ และค่ารักษาพยาบาลท่ีถูกต้องต้ังจ่ายจาก
เงินรายรับประเภทเงินรายได้ และเนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวมีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ .2549 รวมอยู่ด้วย ซ่ึงบุคคลดังกล่าว
สามารถใช้สิทธิทางอ่ืนได้ แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการ
ตรวจสอบให้เรียกเงินคืนนําเงินส่งคลังเทศบาล 

       6. โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น
เทศบาลเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซ้ือแว่นตาสําหรับผู้
มีปัญหาทางสายตา จากการตรวจสอบพบว่า  
            - ไม่มีวันท่ีอนุมัติโครงการ  
            - ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  
            - ไม่มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
โครงการ  
            - ดําเนินการขั้นตอนจัดหาใช้ระยะเวลา
จํานวน 2 วัน 
            - มีรายช่ือผู้รับมอบแว่นตา 379 คน 
แต่จัดซ้ือ 396 อัน ดังนั้น จึงมีการมอบแว่นตา
โดยไม่มีหลักฐานช่ือผู้ได้รับมอบจํานวน 17 อัน 
            - ผู้ได้รับมอบเป็นผู้อยู่นอกเขตเทศบาล 
และมีการได้รับมอบแว่นตา 
            - เทศบาลมีการเ บิก จ่ายโครงการ
ลักษณะเดียวกัน แต่ไม่มีหลักฐานรายช่ือการรับ
มอบแว่นตาให้ตรวจสอบ  

      โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพ่ือแก้ปัญหาทาง
สายตาอย่างจริงจัง เพราะไม่มีการวางแผน ไม่มีการคัด
กรองผู้ที่ มีอาการทางสายตาของผู้ ท่ี เทศบาลเรียกว่า
เป้าหมายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุแพทย์ และการ
จัดทําสัญญากับผู้ขายไม่มีรายละเอียดความชัดเจน จึงเป็น
รายจ่ายในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ เป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
3475 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เร่ือง ขอให้ทบทวนและ
กําหนดมาตรการป้องปราม กรณี อปท.ใช้เงินงบประมาณ
ของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ช่ือของ
ตนลงบนสิ่งของ ท่ีกําหนดว่า อปท.ควรให้ความสําคัญใน
การจัดทําโครงการที่ ใ ช้ จ่ายงบประมาณในลักษณะท่ี
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
อย่างจริงจังไม่สมควรต้ังงบประมาณในลัษณะฟุ่มเฟือยเกิน
ความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการหรือต้ังงบประมาณใน
ลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
    ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้รับผิดทางละเมิด
เพ่ือชดใช้เงินท่ีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และท่ีไม่มีเอกสารการรับ
มอบแว่นให้ตรวจสอบ และพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษา ทํา
ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อถือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในโอกาสต่อไป 

       7. โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยภาค
ประชาชน พบว่า  
           - วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยและ อสม. ได้รับ
การดูแลสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพและ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น รวมถึงการสร้าง
ขวัญกําลังใจให้กับผู้สูงวัยและ อสม. 
           - กลุ่มเป้าหมาย 16 อําเภอ 2 กลุ่ม คือ 
ผู้ สู ง วัยอายุ  50  ปีขึ้ น ไป  และอาสาส มัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อายุ 50 ปีขึ้น
ไป  โดยนับตามจํานวนผู้เข้ ารับบริการและ

      พิจารณาแล้วเห็นว่า 
      1. ยังไม่ได้จัดให้มีโรงพยาบาล หรือหน่วยการรักษา 
พยาบาล  และ ยัง ไ ม่ ไ ด้ รับการ ถ่าย โอนภาร กิจจาก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. 
พ.ศ.2542 มาตรา 17 (19) และมาตรา 30 ดังน้ัน จึงไม่
สามารถทําการรักษาพยาบาลเพ่ือป้องกันและบําบัดรักษา
โรคหรือตรวจสุขภาพ 
     2. ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพทุกคนมีสิทธิเข้ารับ
บริการสาธารณสุขของรัฐที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซ่ึงพระราชบัญญัติ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สามารถถัวเฉลี่ยทุกอําเภอให้ได้ครบ จํานวน 
14,200 คน 
          - เป็นการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจ
การได้ยินโดยใช้ซ่อมเสียง ตรวจสุขภาพอนามัย
ช่องปาก วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร หาค่า
ดัชนีมวลกาย เอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล 
ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ ระดับนํ้าตาลใน
เลือด ระดับไขมันในเลือด ตรวจหาการทํางาน
ของไต ตรวจการทํางานของตับ ตรวจหาเช้ือ
ไวรัสตับอักเสบ ระดับกรดยูริค ตรวจความคมชัด
ของสายตาวัดด้วยวิธีสเนลเลน และวัดสายตา
ประกอบแว่น จากนั้นพบแพทย์รับผลการตรวจ
สุขภาพพร้อมรับคําแนะนําและรับแว่นสายตา 
         - ไม่ใช้บริการของโรงพยาบาลในพ้ืนที่
หรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ซ่ึงมีหน้าท่ี
โดยตรงในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการ
เข้ารับบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน 
         - ผู้ เข้ าร่ วมโครงการจ้ าง เหมาตรวจ
สุขภาพและวัดสายตาประกอบแว่น จะได้รับมอบ
แว่นสายตาพร้อมกล่องใส่แว่นผ้าเช็ดเลนส์ สมุด
รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และชุด
เครื่องด่ืม อาหารว่างบรรจุผ้าลดโลกร้อนพร้อม
สกรีนช่ือโครงการและตราสัญลักษณ์  

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) เป็นอํานาจหน้าท่ีของ อบต.และ
เทศบาล ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อบต.หรือเทศบาลดําเนินการ
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2542 ดังน้ัน โครงการตรวจสุขภาพ
ดังกล่าว อปท.อ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง 
     3. โครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างและ
ป้องกันสุขภาพภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ขั้นตอนการตรวจและรายงานการตรวจสุขภาพ มีลักษณะ
ระดับปฐมภูมิพ้ืนฐานท่ัวไป มิใช่เป็นการดําเนินการโครงการ
ท่ีมีขนาดใหญ่เกินศักยภาพของ อปท.อ่ืนในจังหวัด และ
วัตถุประสงค์การดําเนินการไม่เป็นไปเพ่ือขยายศักยภาพ
และมุ่งต่อผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการสาธารณสุขของ 
อปท. อ่ืนในจังหวัด และเป็นการซํ้าซ้อนกับ อปท. อ่ืนใน
จังหวัด จึงไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ี ท่ีจะกระทําได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ลงวันท่ี 
13 สิงหาคม 2546 เรื่องกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ. ข้อ 1 (1) (2) และข้อ 
2 (3) 
      4. การแจกแว่นสายตาพร้อมกล่องใส่แว่น ผ้าเช็ดเลนส ์
ให้แก่ ผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป และ อสม. อายุ 50 ปีขึ้นไป 
ท่ีเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพทุกคนน้ัน แว่นสายตา
โดยท่ัวไปจัดเป็นของใช้ส่วนตัวเป็นการเฉพาะตัวเพ่ืออํานวย
ความสะดวกส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นการให้บริการชุมชนหรือ
สังคมโดยส่วนรวม และไม่ใช่การบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในส่วนรวม เป็นการให้ประโยชน์เฉพาะราย จึงไม่
อ ยู่ ใ น ภ า ร ะ หน้ า ที่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด ช อบ  ต ามป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ลงวันท่ี 13 
สิงหาคม 2546 เรื่องกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะของ อบจ. ข้อ 1 (1) (2) และข้อ 
2 (3) และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (27) 
      เ ป็นการปฏิบั ติไ ม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
     ใ ห้ ดํา เ นินการเรียกเ งินคืนคลั ง  หากไ ม่สามารถ
ดําเนินการได้ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือความ
รับผิดทางละเมิดหาผู้รับผิดชดใช้เงินคืนต่อไป 
    ให้ดําเนินการตรวจสอบว่าในงวดปีต่อไป ได้จัดทํา
โครงการกิจกรรมในลักษณะเดียวกันหรือไม่ หากพบว่ามีให้
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น 
     สั่งกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องเช่นเดียวกัน 

       8. เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  

    การจัดทําโครงการดังกล่าวเป็นการเชิญแพทย์และ
เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาตรวจ
สุขภาพให้กับเด็กเล้กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
จํานวน 5 ศูนย์ แต่การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
เจ้าหน้าท่ี อบต. และครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จึงไม่เข้าลักษณะการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.
2549 และไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดให้เบิกจ่ายได้ 
เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 67 ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
       ขอให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบส่งคืนคลัง อบต. 
และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  

 


