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ค่าใชจ้า่ยของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

และ

การจดังานวนับณัฑตินอ้ย

1

การจดงานวนบณฑตนอย

การเบกิจา่ย สาํหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/งานวนับณัฑตินอ้ย

1. จดัซ้ือเครื่องแบบนกัเรยีน ชดุพละศึกษา กระเป๋านกัเรยีน ชดุเอี๊ยม และที่นอน

พรอ้มหมอนหนุน

2. จดัโครงการประชมุผูป้กครองุ ู

3. จดัโครงการปจัฉิมนิเทศเด็กอนุบาลและปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

4. จดัซ้ือชดุบณัฑตินอ้ย

5. บนัทกึภาพและเช่าชดุคลยุใหเ้ด็กเลก็

6. ค่าวฒุบิตัรบณัฑตินอ้ย พรอ้มปก

7 จา้งประกอบอาหารและเครื่องด่ืม 
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7. จางประกอบอาหารและเครองดม 

8. รายจา่ยคา้งจา่ย ค่าอาหารกลางวนั และค่าอาหารเสรมินม ของโรงเรยีนและ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

9. จา้งทาํอาหารว่างใหเ้ด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
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1. ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ.2547 ขอ้ 67 กาํหนดว่า 

อปท จะจา่ยเงนิหรอืก่อหน้ีผกพนัไดแ้ต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

อปท.จะจายเงนหรอกอหนผูกพนไดแตเฉพาะทกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ หรอ

หนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทยกาํหนดไว ้

       ดงันั้น การซ้ือสิง่ของแจกใหป้ระชาชน จงึมิใช่ความหมายค่าใชจ้า่ยในการจดั

งานต่าง ๆ และไม่มีระเบยีบกาํหนดจงึไม่สามารถเบกิจา่ยได ้

2. 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

3. 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
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
4.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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การเบกิจา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

5. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กมุภาพนัธ ์2543 เรื่อง หลกัเกณฑ์

ว่าดว้ยการตัง้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลอืประชาชนตามอาํนาจหนา้ที่ของ อบจ/เทศบาล และ

อบต. พ.ศ.2543

1) กจิการที่จะใหก้ารช่วยเหลอื ตอ้งอยู่ในอาํนาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล ู

และองคก์ารบริหารสว่นตาํบล ตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น การสง่เสรมิการทาํมาหากนิของ

ราษฎร การแกไ้ขปญัหาการประกอบอาชีพ การสงัคมสงเคราะหก์ารป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ การสสุาน และฌาปนสถาน เป็นตน้

2) วิธีการช่วยเหลอืประชาชน

(1) ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแต่งต ัง้คณะกรรมการดําเนินการช่วยเหลอืประชาชนตามโครงการ และ

ควบคมุการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ
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(2) ถอืปฏบิตัิตามแนวทางการช่วยเหลอืสงเคราะหป์ระชาชนที่หน่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัอิยู่ 

เช่น แนวทางปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน

การเบกิจา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน (ต่อ)

3) กรณีที่มีความจาํเป็นจะตอ้งจดัซ้ือวสัดุหรอืครุภณัฑ ์

  ก. การจดัซ้ือวสัดเุพือ่นําไปแจกจา่ยใหแ้กร่าษฎร เม่ือดําเนินการจดัซ้ือตามระเบยีบ

ที่เกี่ยวขอ้งแลว้ใหจ้ดัทาํบญัชีควบคุมการรบั-จา่ยวสัดุ และ

่ ่ ้เม่ือมีการแจกจา่ยวสัดุใหร้ะบรุายช่ือผูไ้ดร้บัแจกจา่ย พรอ้มทัง้ใหผู้ร้บัฯ 

ลงช่ือรบัไวใ้นทะเบยีนเพือ่เป็นหลกัฐานเอกสารประกอบการเบกิจา่ยเงนิ

  ข. การจดัซ้ือครุภณัฑเ์พือ่นําไปใหร้าษฎรหรอืหน่วยงานใชต้ามโครงการ เม่ือ

ดําเนินการจดัซ้ือตามระเบยีบฯ แลว้ ใหล้งทะเบยีนควบคุมพสัดุ ตามวธิีการที่

กาํหนดไวใ้นระเบยีบพสัดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เม่ือกลุม่ประชาชน 

ช ช  ื ่ ื ไป ื่ ช่ ื ป ช ช โ ่  
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ชมุชน หรอหนวยงานจะยมไปเพอการชวยเหลอประชาชนตามโครงการตางๆ 

ใหผู้ย้มืทาํหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหห้มายเหตใุนทะเบยีน

คุมครุภณัฑร์ะบช่ืุอบคุคล หรอืหน่วยงานผูย้มืดว้ย 
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การพจิารณาค่าใชจ้า่ยในการจดังาน โดยคาํนึงถงึ....

1. เป็นการบาํรุงรกัษาศิลปะ จารตีประเพณี ภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรมอนัดี

   ของทอ้งถิ่น

2. การดําเนินการตามอาํนาจหนา้ที่จะตอ้งพจิารณากจิกรรมตามโครงการดว้ยว่ากจิกรรมนั้น

   เป็นกจิกรรมแหง่ประเพณีหรอืไม่     เปนกจกรรมแหงประเพณหรอไม  

3. การจะเบกิจา่ยเงนิตามรายจา่ยแหง่กจิกรรมมีระเบยีบ หรอืสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย

   กาํหนดใหเ้บกิจา่ยไวห้รอืไม่ 

4. การแจกสิง่ของใหป้ระชาชนมิใช่กจิกรรมโดยตรงตามโครงการสง่เสรมิคุณธรรมตาม

   หลกัพระพทุธศาสนา หากไม่แจกสิง่ของกไ็ม่เป็นผลใหโ้ครงการไม่บรรลวุตัถปุระสงค์

   แต่อย่างใด จงึเป็นการดําเนินการเกนิความจาํเป็น    แตอยางใด จงเปนการดาเนนการเกนความจาเปน 

5. ไม่เป็นการบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนในพื้นที่อยา่งแทจ้รงิ 

6. เป็นการต ัง้งบประมาณในลกัษณะฟุ่ มเฟือยเกนิความจาํเป็น

7. การแจกสิง่ของเป็นรายจา่ยในลกัษณะเป็นการประชาสมัพนัธส์ว่นบคุคลแมจ้ะไม่ลงช่ือ

   บนสิง่ของที่แจกกต็าม



การเบิกจาย สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / งานวันบัณฑิตนอย 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. เทศบาลจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน ชุด

พละศึกษา กระเปานักเรียน ชุดเอ๊ียม และท่ีนอน
พรอมหมอนหนุน ไดขออนุมัติการจัดซ้ือจากผูวา
ราชการจังหวัด และอนุมัติใหจัดซ้ือได 

การเบิกจายดังกลาว เทศบาลจัดทํา
โครงการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็กผูยากไร
ตามอํานาจหนาท่ีเทศบาล และมีคณะกรรมการ
คัดเลือกประกอบดวย นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล ครูผูดูแลเด็ก และบุคลากรอ่ืน
ทางการศึกษา เขารวมเปนกรรมการในการ
คัดเลือกเด็กผูท่ียากไร แตจากการตรวจสอบ
รายชื่อเด็กผูท่ียากไร พบวา มีบุตรหลานของรอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เปนผูท่ี
ไดรับแจกชุดนักเรียน ชุดพละศึกษา และกระเปา
นักเรียนดวย  

ซ่ึงเทศบาลชี้แจงวา การเบิกจายคาชุด
นักเรียนและชุดพละศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือบรรเทาและชวยเหลือผูปกครอง เนื่องจาก
ผูปกครองในพ้ืนท่ีมีอาชีพทําการเกษตร รับจาง
ประทังชีวิตโดยการหาเชากินคํ่า จึงทําใหเกิด
โครงการนี้ข้ึนมาก คณะกรรมการคัดเลือกเด็กผูท่ี
ยากไร พิจารณาโดยเล็งเห็นวาจะตองจัดชุด
นักเรียน ชุดพละศึกษา กระเปานักเรียน ใหกับ
เด็กนักเรียนท่ีศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ไดท้ังหมดทุกคนเทาเทียมเสมอภาคกัน
เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ อีกท้ังไมเปนการเลื่อมล้ําแก
เด็กท่ีเรียนท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด โดยมิได
พิจารณาวาจะเปนบุตรหลานของขาราชการ 
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะผูบริหาร
แตอยางใด สําหรับการเบิกจายคากระเปา เอ๊ียม 
ท่ีนอนพรอมหมอนหนุน เทศบาลไดตั้ง
งบประมาณไวในหมวดคาวัสดุ ตาม พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ.2496 เปนอํานาจหนาท่ีท่ีเทศบาล
จะตองใหไดรับการศึกษา อบรม ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 289 ไดกําหนด

สตง.พิจารณาแลวเห็นวา 
1. แม อปท.มีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการ

ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน และยอมมีความเปน
อิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีให
ราษฎรไดรับการศึกษาอบรม และการจัด
การศึกษา การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 283 
และมาตรา 289 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 50(6) (7) และพ.ร.บ.
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก 
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 แตสําหรับ
ขอกําหนดในการจายเงินเทศบาลตองปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 67 

2. การเบิกคาเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ
ศึกษา โดยเทศบาลจัดทําโครงการชวยเหลือ
นักเรียนดอยโอกาส โดยมีเหตุผลวา เทศบาลมี
นโยบายท่ีจะสงเสริมใหความชวยเหลือเด็กผู
ยากไรและผูท่ีไดรับความเดือดรอน (ยากจน) 
เรื่องคาใชจายทางการศึกษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 
เรื่องหลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพ่ือเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสของ อปท. ไดแจงหลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน
ผูดอยโอกาสของ อปท.  

จากการสํารวจของเทศบาล พบวา เด็กใน
พ้ืนท่ีสวนใหญประสบปญหาฐานะครอบครัว
ยากจนขาดแคลนเสื้อผาอุปกรณการเรียน



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
เปนนโยบายผานมติสภาเทศบาลเสนอเปนราง
เทศบัญญัติแลวเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
อนุมัติ แลวไดปฏิบัติตามระเบียบพัสดุการเบิก
จายเงิน ในการมอบเอ๊ียม ท่ีนอนพรอมหมอน
หนุน และกระเปา ทางเทศบาลไมไดจัดเก็บเงิน
คาใชจายกับผูปกครอง ท้ังสิ้น จึงจําเปนตองใช
งบประมาณของเทศบาลในการจัดหาวัสดุ
ดังกลาว ดังนี ้

- ชุดเอ๊ียม เบิกจายจากคาวัสดุเครื่อง  
แตงกาย เปนเครื่องแตงกายท่ีใชกับเด็กจัดไวเปน
สวนกลาง เปนผากันเปอนมีไวเพ่ือปองกัน
เครื่องดื่ม อาหารเลอะเทอะใสเสื้อนักเรียน
เนื่องจากเทศบาลไดสนับสนุนชุดนักเรียนเพียงป
ละ 2 ชุด 

- ท่ีนอนพรอมหมอนหนุน เบิกจายจากวัสดุ
งานบานงานครัว เปนเครื่องใชสําหรับโรงเรียน
อนุบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดไวเปน
สวนกลาง เนื่องจากเด็กตองนอนกลางวัน ตาม
หลักเกณฑของสาธารณสุข จึงไดจัดหาใหตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

- กระเปา เบิกจายจากวัสดุสํานักงาน 
เนื่องจากนักเรียนตองมีอุปกรณสื่อการเรียนการ
สอน หนังสือเรียน และการบานท่ีจะตองนํา
แบบเรียนกลับไปทบทวน ทําแบบฝกหัดกับ
ผูปกครองท่ีบาน เทศบาลจึงจัดหากระเปาเพ่ือใส
และบรรจุเอกสารตาง ๆ ของนักเรียน 

หากพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550  

    มาตรา 283 อปท.ยอมมีอํานาจหนาท่ี
โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และยอม
มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ี
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความ

กอใหเกิดความไมเสมอภาคทางการศึกษา 
เทศบาลจึงไดจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการ
ชวยเหลือเด็กในดานการศึกษา เครื่องแบบ
นักเรียน อุปกรณการเรียน คาหนังสือเรียน และ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน โดยเทศบาลไดแตงตั้ง 
คณะกรรมการคัดเลือกเด็กผูท่ียากไร ซ่ึงพบวา
รายชื่อเด็กผูยากไรสวนหนึ่งท่ีไดรับแจก
เครื่องแบบนักเรียน และชุดพละศึกษา เปนบุตร
หลานของรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และครูผูดูแลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ซ่ึงเทศบาลชี้แจงวา
คณะกรรมการคัดเลือกเด็กผูยากไร ไดพิจารณา
โดยเล็งเห็นวาจะตองจัดชุดนักเรียน ชุดพละ
ศึกษา กระเปานักเรียน ใหกับเด็กนักเรียนท่ี
ศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล โดย
เทาเทียมเสมอภาคกันเพ่ือเปนขวัญกําลังใจอีกท้ัง
ไมเปนการเลื่อมล้ําแกเด็กท่ีเรียนท่ีศูนยพัฒนา  
เด็กเล็กท้ังหมด ไมไดพิจารณาวาจะเปนบุตร
หลานของขาราชการ พนักงาน สมาชิกสภา
เทศบาล หรือคณะผูบริหารแตอยางใด แสดงวา
การคัดเลือกดังกลาวไมเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1365  
ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 เรื่องหลักเกณฑการ
ตั้งงบประมาณเพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสของ อปท. 

นอกจากนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 
เรื่องหลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพ่ือเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสของ อปท. กําหนดใหทุนการศึกษา
จะตองเปนหลักสูตรท่ีสูงกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หรือเทียบเทาแตตองไมสูงกวาระดับปริญญาตรี 
สําหรับการใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีศึกษาใน
หลักสูตรไมเกินการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อปท.  
สามารถใหความชวยเหลือเปนคาวัสดุอุปกรณ
การเรียน ชุดนักเรียน และคาหนังสือเรียนไดตาม
ความจําเปน เหมาะสม แตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
สอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เปนสวนรวมดวย 

     มาตรา 289 อปท.ยอมมีอํานาจหนาท่ี
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน อปท.
ยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษา อบรม และการฝก
อาชีพตามความเหมาะสมและความตองการ
ภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของ
ชาติ 

2. ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 50 ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย เทศบาลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพิการ 

3. พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต.มีอํานาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ (9) การจัดการศึกษา 

4. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 18(1) สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา 
ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกของเด็กพิการ 
และเด็กซ่ึงตองมีความตองการพิเศษหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 67 
อปท.จะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

จัดเปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงกําหนดไวตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 
ระบบการศึกษา มาตรา 18 (1) เทศบาลจึงไม
สามารถใชหลักเกณฑตามหนังสือดังกลาวได 

3. การจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน และชุดพละ
ศึกษา  หากพิจารณาเทียบเคียงกับหนังสือ  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท  
0808.4/8636 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง 
หารือการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  
ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณา
แลวเห็นวาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 
2536 เรื่อง การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  
ไดกําหนดเกณฑการเบิกจายคาวัสดุแตงกาย  
ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของงานท่ีใช  

แตการจัดซ้ือเครื่องแตงกาย เชน ชุดนักเรียน 
ชุดกีฬา ชุดอนุรักษไทย ชุดการแสดง และ
อุปกรณแตงกายตาง ๆ สําหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงมิใชวัสดุเครื่องแตงกายใน
การปฏิบัติงานตามเจตนารมณของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกลาว ดังนั้น จึงไมเขา
หลักเกณฑท่ีจะนําเสนอใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย
ดังกลาวได 

4. การเบิกจายคาชุดเอ๊ียมจากหมวดวัสดุ
เครื่องแตงกาย เทศบาลชี้แจงวา เปนเครื่อง  
แตงกายท่ีใชกับเด็กจัดไวเปนสวนกลาง เปน  
ผากันเปอนมีไวเพ่ือปองกันเครื่องดื่ม อาหารเลอะ
เทอะใสเสื้อนักเรียน เม่ือพิจารณาวาเปนวัสดุ
เครื่องแตงกายท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0307/ว 384 
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การเบิกจาย
คาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบกับพิจารณา
เทียบเคียงกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/8636 ลงวันท่ี 28 
กันยายน 2554 เรื่อง หารือการเบิกจายคาวัสดุ
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6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 16 การตั้ง
งบประมาณรายจายเพ่ือเปนคาใชจายของ อปท. 
ใหกระทําตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 
เรื่องหลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพ่ือเปน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสของ อปท. 

8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ท่ี มท 0808.4/8636 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 
เรื่อง หารือการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย 

เครื่องแตงกาย ตามขอ 3 ขางตน กรณีนี้จึงเปน
การไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 67 

5. การเบิกจายคากระเปานักเรียน จากหมวด
คาวัสดุสํานักงาน และคาท่ีนอนพรอมหมอนหนุน 
จากหมวดคาวัสดุงานบานงานครัว เทศบาลชี้แจง
วา การตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติประจําปได
ผานการพิจารณาตามมติสภาเทศบาล และไดรับ
อนุมัติจาก ผวจ. ตามท่ีระเบียบกําหนดไวแลว 
โดยไมไดรับการทักทวงแตประการใด ซ่ึงในการ
เบิกจายกรณีดังกลาวไมมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการฉบับใดท่ีกําหนดไว
ใหสามารถเบิกจายได  

ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือเปน
คาใชจายของ อปท. จึงไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 16 และระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย วาดวยการรับเงิน การจายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 67 

ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพ่ือ
หาผูรับผิดชอบ กรณีการไมปฏิบัติตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ และระเบียบ ยังมิได
กําหนดใหเบิกจาย จนเปนเหตุทําใหราชการตอง
จายเงินดังกลาว หากพบวาเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ใหนําเงินคืนคลัง  

กรณีไมเห็นดวยใหทําหนังสือหารือกระทรวง  
มหาดไทยเพ่ือหาขอยุติตอไป และในโอกาสตอไป
ใหปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
โดยเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีกหาก
พบวายังมีการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง จนเปนเหตุให
เกิดความเสียหายแกทางราชการ อาจมีความผิด
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 
และใหผูบริหารและผูบังคับบัญชาตองกํากับดูแล 
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของใหปฏิบัติตามระเบียบอยาง
เครงครัด เพ่ือประโยชนของทางราชการในการ
บริหารและพัฒนาทองถ่ิน 

    2. การเบิกจายเงินโครงการประชุมผูปกครอง
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงคเพ่ือให
ผูปกครองทราบหลักสูตรการศึกษา ขอมูล
ขาวสารภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให
ผูปกครอง ครู ผูดูแลเด็ก ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันและสามารถ
นําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        สตง. พิจารณาแลวเห็นวากรณีท่ีเทศบาล 
จัดการประชุมผูปกครองเปนกิจกรรมท่ีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสามารถท่ีจะดําเนินไดเองโดย
รวมกับผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถ
จัดการไดตามความเหมาะสมและศักยภาพ  
ของตน 
     การเบิกจายดังกลาวตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2541 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ดังนั้นการเบิกจายเงิน จึงไมสามารถ
เบิกจายไดเนื่องจากไมมีระเบียบกําหนดให
เบิกจาย 
          ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
หาผูรับผิดชอบ กรณีการเบิกจายโดยไมมีระเบียบ
กําหนดใหเบิกจาย ทําใหราชการตองจายเงิน 
หากพบวาเบิกจายไมเปนไปตามระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ หรือไมมีระเบียบใหเบิกจายใหนํา
เงินจํานวนดังกลาวสงคืนคลังเทศบาลฯ และใน
โอกาสติดตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกลาวโดยเครงครัด เพ่ือมิใหเกิดกรณี
เชนนี้อีกหากพบวายังมีการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง  
จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการ
คลังพ.ศ. 2544 
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     3. เบิกจายคาจัดจางตามโครงการปจฉิม
นิเทศเด็กอนุบาลและปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และสานสัมพันธสายใยรักแหงครอบครัว แยก
เปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี ้
        - คาจางเหมาจัดทําสถานท่ีในการดําเนิน
โครงการ 
        - คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม
ม้ือกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาลและปฐมวัยท่ี
สําเร็จการศึกษา การเตรียมความพรอมทาง
พัฒนาการจากศูนยฯ และผูปกครอง 
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ ผูเก่ียวของและแขกผูมีเกียรติ 
        - คาจางเหมาพิมพวุฒิบัตรพรอมปก  
ผาไหม  
        - คาจางเหมาจัดทําปายโครงการ 

     การดําเนินการตามโครงการดังกลาว มิใช
เปนการสงเสริมการศึกษาตามอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล และไมอยูในระบบการจัดการศึกษาของ 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเปนการ
เบิกจายท่ีไมมีระเบียบใหเบิกจาย จึงไมอาจเบิก
จายเงินไดตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ขอ 67  
 

      4. เบิกจายคาจัดซ้ือชุดบัณฑิตนอย เพ่ือใช
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตนอย 
สําหรับเด็กเล็กท่ีผานการเรียนรูจากศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไดแก คาเชาชุดบัณฑิตนอย คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลอง สําหรับ
กิจกรรมวันบัณฑิตนอย  
 

       ชุดบัณฑิตนอยไมใชเครื่องแบบนักเรียนท่ี
สามารถเบิกจายได และยังไมมีระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใดใหเบิกจายได  มิใชคาใชจายใน
การจัดงาน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 
2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ของ 
อปท. เปนการใชงบประมาณและเบิกจายเงินโดย
ไมมีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือกระทรวง  
มหาดไทยกําหนดใหเบิกจายเงินได เปนการไม
ปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงินการเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ขอ 67 และระเบยีบกระทรวง  
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 16 และขอ 34 
      ใหกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบควบคุมการ
เบิกจายปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกลาวโดนเครงครัด และพิจารณาโทษทาง
วินัยกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ตามควรแกกรณี
และผูบังคับบัญชาและผูบริหารเทศบาล ตองให
ความสําคัญและใสใจการเบิกจายเงินงบประมาณ
ของผูใตบังคับบัญชาอยางจริงจัง 
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    5. เบิกจายคาบันทึกภาพและคาเชาชุดครุย
ใหแกเด็กท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับกอนระดับ
ประถมศึกษา  

    กรณีดังกลาวไมใชกิจกรรมการเรียนการสอน
และหรือกิจกรรมเสริมการเรียนรูดานการศึกษา 
จึงเปนการเบิกจายท่ีไมจําเปนและไมเปนไปโดย
ประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จึงไมสามารถเบิกจายจาก
เงินงบประมาณได 

         6. เทศบาลเบิกจายคาวุฒิบัตรบัณฑิตนอย
พรอมปกใหกับนักเรียนท่ีจบการศึกษาจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

       คาปกวุฒิบัตรเปนคาใชจายท่ีไมถือเปนการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) 
และไมถือเปนหนาท่ีของเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 50 เปนคาใชจายสวนบุคคล จึง
ไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณไดตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน 
การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ขอ 67 

      7. เบิกจายเงินคาจางเหมาจัดอาหารและ
เครื่องดื่มในกิจกรรมรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
นอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

    คาใชจายดังกลาวเปนการจัดเลี้ยง
นอกเหนือจากการเลี้ยงดูเด็กเล็กตามปกติ
ประจําวัน เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณสําหรับเปนคาอาหารเสริม และ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กอยูแลว คาใชจายท่ี
จัดข้ึนควรเปนคาใชจายสวนบุคคล ไมมีระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยใหเบิกจายได 
    เปนการไมถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ขอ 67 

         8. รายจายคางจาย ไดแก คาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาอาหารเสริมนม
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมพบหลักฐาน
การขออนุมัติกันเงิน จึงไดสอบถามหัวหนาสํานัก

     จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของขาดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบและความรอบคอบรัดกุมในการ
ปฏิบัติงานโดยหนวยงานผูเบิกซ่ึงเปนเจาของ



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
ปลัด ทราบวาหัวหนาสํานักปลัด ไดมอบหมายให
เจาหนาท่ีพัสดุเปนผูจัดทําเอกสาร และเปนเพียง
ผูตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ไมแนใจวา
ไดมีการจัดทําเอกสารการขออนุมัติหรือไม และ
ไมไดเก็บรักษาเอกสารการขออนุมัติกันเงินไว 

งบประมาณจะตองสํารวจรายจายท่ีจะตองกัน
เงินไวเบิกจายในงบประมาณถัดไป และจัดทํา
เอกสารเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจมิใชให
เจาหนาท่ีพัสดุเปนผูจัดทํา และหนวยงานคลัง
ตองตรวจสอบความถูกตองของฎีกาเบิกจายเงิน
ใหมีเอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง เปนไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
     เปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ39(2) ท่ีกําหนดใจความสําคัญวาการขอ
เบิกเงินจากหนวยงานคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณใด ใหเบิกไดแตเฉพาะใน
ปงบประมาณนั้น 
     ขอใหสั่งการเจาหนาท่ีผูตองรับผิดชอบศึกษา
วิธีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และ
ตรวจสอบหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดผลแตกตาง
ดังกลาว หากพบวาเกิดขอผิดพลาดใหดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง แลวแจงผลการตรวจสอบให
สํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดฯ ทราบดวย ตอไป
ถาเกิดกรณีเชนนี้อีกใหดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ี
ละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตามควรแก
กรณี 

9. จางทําอาหารวางใหกับเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

การเบิกจายดังกลาวไมมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง  
มหาดไทยกําหนดใหเบิกจายได จึงไมอาจนํามา
เบิกจายไดตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 67 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธี
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2541 ขอ 34 

ขอสั่งการใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นําเงินท่ี
เบิกจายไปโดยไมถูกตองสงคืนคลัง และกําชับ



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของใหศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกอน
การเบิกจายเงินทุกครั้งเพ่ือมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก 

 


