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ขอ้บกพร่อง การเบกิจา่ยเบี้ยยงัชีพ

1. เบกิจา่ยใหก้บัผูไ้ม่มีสทิธิรบัเบี้ยยงัชีพ ไดแ้ก ่ขา้ราชการบาํนาญหรือพนกังาน/

   ลูกจา้งราชการ ผูพ้กิารแต่ไม่มีบตัรคนพกิาร ไม่มีหลกัฐานที่แสดงว่ามีภมิูลาํเนาอยู่

2. ไม่จดัทาํทะเบียนประวตัผูิมี้สทิธิรบัเงนิ

3  หลกัฐานการจา่ย ใหแ้กผ่ร้บัเป็นเงนิสดไม่เป็นไปตามแบบที่กาํหนด มีการรบัเงนิแทน3. หลกฐานการจาย ใหแกผูรบเปนเงนสดไมเปนไปตามแบบทกาหนด มการรบเงนแทน

   โดยไม่มีใบมอบอาํนาจ ไม่ไดล้งวนัที่รบัเงนิ 

4. กรณีจา่ยเงนิใหผู้ท้ี่ไม่สามารถลงลายมือช่ือได ้แต่ใชล้ายพมิพน้ิ์วมือแทนการลงช่ือ

   ไม่มีการเขียนกาํกบัว่าเป็นลายน้ิวมือใคร และไม่มีพยานรบัรองไวต้ามประมวล

   กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 9

5. จา่ยเงนิสงเคราะหค์วามพกิารหรอืผูสู้งอายที่ประพฤติตวัไม่เหมาะสม 

2

ู ู ุ ฤ

   จนถกูดาํเนินคดีและลงโทษใหจ้าํคกุ

6. เบกิจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย/ุเบี้ยยงัชีพผูพ้กิาร เบกิจา่ยเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ และ 

   เงนิงบประมาณของทอ้งถิ่นเอง

7. มอบเงนิสดใหส้มาชิกแต่ละหมู่ นําเงนิสดไปจา่ยใหผู้สู้งอาย/ุผูพ้กิาร ซ่ึงมิใช่มีหนา้ที่โดยตรง
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1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

     ขอ้ ๖  ผมี้สทิธจิะไดร้บัเงนิสงเคราะห ์ไดแ้ก่ ผส้งอาย คนพกิาร และผป่้วย     ขอ ๖  ผูมสทธจะไดรบเงนสงเคราะห ไดแก ผูสูงอาย ุคนพการ และผูปวย

เอดส ์ที่มีคณุสมบตั ิดงัน้ี

               (๑)  มีภมิูลาํเนาอยู่ในเขตพื้นที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

               (๒)  มีรายไดไ้ม่เพยีงพอแก่การยงัชีพ หรอืถกูทอดทิ้ง หรอืขาด

ผูอ้ปุการะเลี้ยงดู หรอืไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้

3

ู ุ ู

การเบกิจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพ

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพ

ผูสู้งอายขุอง อปท. พ.ศ.2552 

   ขอ้ ๖ ผูมี้สทิธจิะไดร้บัเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัแิละไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี

           (1) มีสญัชาตไิทย

           (2) มีภมิูลาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามทะเบยีนบา้น

           (3) มีอาย ุ60 ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไดล้งทะเบยีน และยื่นขอรบัเบี้ยยงัชีพ

ผส้งอายต่อ อปท.

4

ผูสูงอายตุอ อปท.

           (4) ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานของรฐั 

รฐัวสิาหกจิ หรอื อปท. ไดแ้ก่ ผูร้บัเงนิบาํนาญ เบี้ยหวดั บาํนาญพเิศษ หรอืเงนิอืน่

ใด ในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายทุี่อยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐั ยกเวน้ผูพ้กิารและ

ผูป่้วยเอดส ์
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      ขอ้ 13 การจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูมี้สทิธติามระเบยีบน้ี ให ้อปท.

จา่ยเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมี้สทิธไิดร้บัเงนิเบี้ยยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุหรอืในนามบคุคลที่รบัมอบอาํนาจเป็นหนงัสอืจากผูมี้สทิธไิดร้บัเบี้ยยงัชีพู ู ุ ุ ู

ผูสู้งอาย ุเป็นรายเดือนภายในวนัที่ 10 ของทกุเดือน

       ในการจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบคุคล

เดียวกบัผูท้ี่ไดร้บัมอบอาํนาจและตอ้งไดร้บัการยนืยนัว่าผูมี้สทิธไิดร้บัเงนิเบี้ยยงัชีพ

ผูสู้งอายยุงัมีชีวติอยู่

        การโอนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารใหเ้ป็นไปตามที่ อปท กาํหนดหรอืตามที่
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        การโอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารใหเปนไปตามท อปท.กาหนดหรอตามท

ตกลงกนัเป็นอย่างอืน่

การเบกิจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพ

3. ระเบยีบ มท.ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยความพกิารใหค้นพกิาร 

ของ อปท. พ.ศ.2553

    ขอ้ ๖ คนพกิารซ่ึงจะมีสทิธิไดร้บัเงนิเบี้ยคนพกิาร ตอ้งเป็นผมี้คณสมบตัแิละไม่    ขอ ๖ คนพการซงจะมสทธไดรบเงนเบยคนพการ ตองเปนผูมคณุสมบตและไม

มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี

           (1) มีสญัชาตไิทย

           (2) มีภมิูลาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามทะเบยีนบา้น

           (3) มีบตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

ิ
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คนพการ

           (4) ไม่เป็นบคุคลซ่ึงอยู่ในความอปุการะของสถานสงเคราะหข์องรฐั 
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          ขอ้ 13 การจา่ยเงนิเบี้ยคนพกิารใหแ้ก่ผูมี้สทิธติามระเบยีบน้ี ให ้อปท.

จา่ยเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมี้สทิธไิดร้บัเงนิเบี้ย

ิ ื ใ ้ ิ ป็ ื ใ ั ี่ ืคนพกิาร หรอืในนามผูดู้แลคนพกิารเป็นรายเดือนภายในวนัท ี10 ของทกุเดือน 

หากลา่ชา้เกนิกว่ากาํหนดดงักลา่ว ตอ้งมีกรณีจาํเป็นอนัมิอาจกา้วลว่งได ้

           ในการจา่ยเงนิใหแ้ก่ ผูดู้แลคนพกิาร ตอ้งตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบคุคล

เดียวกบัผูดู้แลคนพกิาร และตอ้งไดร้บัการยนืยนัว่าผูมี้สทิธไิดร้บัเงนิเบี้ยคนพกิาร

ยงัมีชีวติอยู่
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           การโอนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารใหเ้ป็นไปตามที่ อปท.กาํหนดหรอื

ตามที่ตกลงกนัเป็นอย่างอืน่

การเบกิจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพ

1. หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น ที่ มท 0891.3/118 ลงวนัที่  15 มกราคม 

2556 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทางการปฏบิตัใินการจา่ยเงนิตามระเบยีบ มท. ว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายขุอง อปท. พ.ศ.2552 และระเบยีบ มท. 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี้ยความพกิารใหค้นพกิาร ของ อปท  พ ศ 2553วาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยความพการใหคนพการ ของ อปท. พ.ศ.2553

       1. จา่ยเงนิภายในวนัที่ 10 ของเดือนนั้น  ไม่ใช่เป็นการจา่ยเงนิในเวลาสิ้นเดือน 

หรอืจา่ยตน้เดือนถดัไป อปท.ควรเร่งรดัการจา่ยใหเ้ป็นไปตามกาํหนดเวลา

       2. จา่ยเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมี้สทิธหิรอืผูร้บัมอบ

อาํนาจ ควรแต่งต ัง้คณะทาํงานดาํเนินงานทัง้กระบวนงาน ตรวจสอบการมีชีวติอยู่ 

ั ื่ ใ ้ โ ใ ไ ้คณุสมบตั ิและการจา่ยเงนิ เพอืใหเ้กดิความรอบคอบ สจุรติ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

             ทัง้น้ีไม่ใหม้อบหมายใหบ้คุคลหน่ึงบคุคลใดรบัผิดชอบเบกิจา่ยเกบ็รกัษาเงนิ

หรอืนําเงนิสดไปจา่ยเพยีงผูเ้ดียว การจา่ยเงนิสดตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็ภายในวนัเดียว 

หากไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในวนัเดียวตอ้งนําเงนิสง่ฝากเกบ็รกัษาตามระเบยีบฯ 

ว่าดว้ยการรบัเงนิฯ
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        3. การจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูม้อบอาํนาจ หรอืการโอนผ่านธนาคารในนามผูมี้สทิธิ

หรอืผูร้บัมอบอาํนาจหรอืผูดู้แล อปท.ควรกาํหนดวธิกีารตดิตาม ตรวจสอบ เพือ่ให ้

็ ไ ีเป็นไปตามระเบยีบ มท. 

        4. ผูมี้สทิธไิดย้า้ยไประหว่างปีงบประมาณ อปท.ยงัคงตอ้งจา่ยเงนิใหผู้มี้สทิธิ

ดงักลา่วต่อไปจนสิ้นปีงบประมาณ โดยยดึถอืบญัชีรายช่ือเป็นสาํคญั ทัง้น้ีแต่ละปี 

อปท.ตอ้งทาํบญัชีรายช่ือท ัง้รายเดิม และรายใหม่ ปิดประกาศ

        5. หากผูมี้สทิธไิดล้งทะเบยีนลว่งหนา้ที่ อปท.แหง่ใหม่แลว้ ให ้อปท.เดิมตอ้งู

ตดัรายช่ือออกในปีต่อไป



ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       1. มีการเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ไม่มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ประจํา เช่น 
ข้าราชการ บํานาญหรือพนักงาน/ลูกจ้างราชการ
ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายค่าเบ้ียยังชีพ ที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
 
 
 

        ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 
        การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ .  2 5 4 8  ข้ อ  6  แ ล ะห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 1545 
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 เรื่อง ทบทวนข้อมูลการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ในการเสนอของบประมาณโดยเคร่งครัด 
       ขอให้ตรวจสอบการเบิก จ่ายเ บ้ีย ยัง ชีพของ
พนักงานราชการ ว่าได้รับเงินค่าเบี้ยยังชีพจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังสิ้น จํานวนเท่าใดและเรียกเงิน
จํานวนดังกล่าวคืนจากผู้รับผิดชอบและนําส่งคลัง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสั่งการกําชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก 

       2. ไม่มีการจัดทําทะเบียนประวัติ ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การตรวจสอบ 
 

        ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําทะเบียนประวัติ
ของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพไว้เป็น
หลักฐานและเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยให้ถือ
ปฏิ บั ติตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 13 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 ข้อ 13   

       3. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ ด้อยโอกาส เม่ือ
ผู้รับผิดชอบได้ยืมเงินไปเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิพบ
ข้อบกพร่อง ดังน้ี 
          - หลักฐานการจ่าย (ใบสําคัญรับเงิน) 
ซ่ึงจ่ายให้แก่ผู้รับเป็นเงินสดไม่เป็นไปตามแบบ
ท่ีกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

       เ ป็นการไม่ถือปฏิ บั ติ ให้ เ ป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง อาจทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงิน
ให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงมิได้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน และไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
      ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังกรรมการ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2547 ข้อ 6 และข้อ 107 
ซ่ึงกําหนดไว้แล้วตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.4/ว 36 ลงวันท่ี 14 
มกราคม 2546 
         - มีการรับเงินแทนโดยไม่มีใบมอบอํานาจ
เป็นจํานวนมาก 
         - ไม่ได้ลงวันที่ ที่รับเงิน ทําให้ไม่ทราบว่า 
ได้จ่ายเงินในวันท่ีเท่าใด 

สอบข้อเท็จจริง หากเกิดความเสียหายให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ . 2539 และขอให้ผู้บริหารสั่งการให้เจ้าหน้าท่ี
ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไป 
 

       4. การจ่ายเงินเ บ้ียยังชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ ให้ผู้ท่ีไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ แต่ใช้
ลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงช่ือ ไม่มีการเขียน
กํากับว่าเป็นลายนิ้วมือใคร และไม่มีพยานรับรอง
ไว้ด้วยตามที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 9 และ อปท. ไม่ได้แต่งต้ัง
คณะทํางานในการดําเนินการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

         เป็นการไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 
มกราคม 2556 โดยแต่งต้ังคณะทํางานในการดําเนินงาน
ท้ังกระบวนงานทั้งในการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ 
คุณสมบัติ และการจ่ายเงิน เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ 
สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ ท้ังน้ีไม่ให้มอบหมายให้
บุคคลหนึ่งบุคคลใดรับผิดชอบเบิกจ่ายเก็บรักษาเงิน 
หรือนําเงินสดไปจ่ายเพียงผู้เดียว การจ่ายเงินสดต้อง
ดําเนินการให้เสร็จภายในวันเดียว หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในวันเดียวต้องนําส่งเงินฝากเก็บรักษา
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
           ให้ อปท .  ตรวจสอบว่าลายนิ้วมือดังกล่าว
เป็นลายน้ิวมือของผู้มีสิทธิและได้รับเงินถูกต้องครบถ้วน
หรือไ ม่  หากผลการตรวจสอบพบว่ามี เหตุ ทุจ ริต 
ให้ดําเนินการตามเหตุอันควรแก่ผู้รับผิดชอบตามหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0805/ว 1424 
ลง วัน ท่ี  2 ธันวาคม  2546 เรื่ อง  ระเ บียบสํ า นัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่ง รัดติดตามเกี่ยวกับ
กร ณี เ งิ นข าด บัญ ชีหรื อ เ จ้ าห น้ า ท่ี ขอ ง รั ฐ ทุ จ ริ ต 
พ.ศ. 2546 แล้วรายงานผลการดําเนินการให้จังหวัด
ทราบ เพ่ือรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต่อไป 
           ผู้บริหารสั่ งการให้ เ จ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบ
ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ   และหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง เพราะอาจทําให้องค์กรปกครอง



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินให้แก่
บุคคลอ่ืน ซ่ึงมิได้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน และไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

       5.  มีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้กับ
ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ ท่ีประพฤติตัวไม่เหมาะสม 
จนถูกดําเนินคดีและลงโทษให้จําคุก 

        การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ หรือ
ผู้สูงอายุ ท่ีประพฤติตัวไม่เหมาะสม จนถูกดําเนินคดีและ 
ลงโทษให้จําคุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้รับการอุปการะ
เลี้ยงดูจากทัณฑสถาน หรือกรมราชทัณฑ์แล้ว ตามนัย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/
ว 2149 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2550 

      6. เทศบาลเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และเบ้ียยังชีพผู้พิการ โดยเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและเงินงบประมาณเทศบาล 
         การเ บิก จ่ายเบี้ ย ยัง ชีพผู้ สู งอายุและ
ผู้พิการ เทศบาลต้ังงบประมาณรายจ่ายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไว้ในหมวด
งบกลาง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงเทศบาล
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณสําหรับเบ้ียยังชีพ
เดือนธันวาคม 2553 – กันยายน 2554  
 

       เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2017 วันท่ี 
4 ตุลาคม 2553 เร่ือง การดําเนินงานด้านสวัสดิการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปี พ .ศ .2554 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2027 
วัน ท่ี 5 ตุลาคม 2553 เรื่อง  การดําเนินงานด้าน
สวัสดิการเบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปี พ .ศ . 2554 ท่ีกําหนดในลักษณะของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โดยไม่ต้องตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายรองรับ 
         ให้อําเภอตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ว่าเหตุใด
จึงไม่แจ้งขอรับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล ซ่ึงทําให้
เทศบาลขาดโอกาสที่จะนําเงินจํานวนดังกล่าวไปพัฒนา
ท้องถิ่นด้านอ่ืน หากพบว่าทําให้ราชการเสียหายให้
เทศบาลติดตามเรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวคืนคลัง
เทศบาลต่อไป 
          โอกาสต่อไปให้เทศบาลกําชับและควบคุมดูแล
เจ้าหน้าที่ปฏิ บัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพ่ือเทศบาลจะนําเงินไปพัฒนา
ด้านอ่ืนได้ 

          7. องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบล เบิกจ่ายโดย
โอนเข้าบัญชีและจ่ายเงินสด สําหรับกรณีจ่าย
เงินสด นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ยืมเงินและมีการ

          การนําเงินสดมาจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
โดยมอบให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้ดําเนินการแทน โดยท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มี
การควบคุมภายในที่ดี อาจก่อให้เกิดจุดเส่ียงด้านการเงิน
และการทุจริตและไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ส่งมอบเงินสดให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแต่ละหมู่ เพ่ือนําเงินสดไปจ่ายให้
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยจ่ายเงินสดตามรายช่ือ
ผู้มีสิทธิรับเงินและลงช่ือรับเงินกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึง มิใ ช่ผู้ มีหน้า ท่ี
โดยตรงในการจ่ายเงิน 

ให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาหา
มาตรการท่ีเหมาะสมรัดกุมโดยกําหนดการควบคุมที่
จําเป็น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นหรืออาจเลือก
จ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
ตามที่ระเบียบกําหนด 

 


