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การเบกิจา่ยค่ารบัรอง

1

ขอ้บกพร่อง ค่ารบัรอง

1. เบกิค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องด่ืม ใหแ้ก ่เจา้หนา้ที่ของหน่วยราชการต่าง ๆ โครงการ

   อาํเภอยิ้มเคลือ่นที่ โครงการ อบจ.สญัจร ประชุมหวัหนา้สว่นราชการประจาํเดือน ประชมุ

   กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

้ ่ ้ ่2. เลี้ยงรบัรองผูเ้ขา้รบัการอบรมใหค้วามรูแ้กผู่ท้ี่จะลงสมคัรรบัเลอืกต ัง้สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

   คณะที่มาสง่พนกังานสว่นทอ้งถิ่นที่โอน/ยา้ยมารบัตาํแหน่ง

3. เบกิค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ใหแ้ก ่ขบวนจกัรยานการกศุล เจา้หนา้ที่ธนาคารออมสนิ

   ที่มาแจกเช็ค ซ่ึงมิใช่เป็นการศึกษาดูงาน อปท. 

4. คณะศึกษาดูงานมีหนงัสอืขออาหารว่างและเครือ่งด่ืม แต่ อปท. เบกิค่าอาหารกลางวนั 
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    จงึเบกิจา่ยเกนิความจาํเป็น

5. อปท.เบกิจา่ยเงนิค่ารบัรองเกนิกว่าที่งบประมาณตัง้ไว ้(ตัง้ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิ

   ของปีงบประมาณที่ลว่งมา

6. เบกิเงนิค่าโซฟา เกา้อี้ และโตะ๊กลางเพือ่รบัรองแขกในงานพธิีต่าง ๆ
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การเบกิจา่ยเงนิค่ารบัรองหรอืค่าเลี้ยงรบัรองของ อปท.

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิค่ารบัรอง หรอืค่าเลี้ยงรบัรองของ อปท. 

    1. การต ัง้งบประมาณรายจา่ยค่ารบัรอง ใหต้ ัง้รวมไวใ้นแผนงานเดียว ในหมวด    1. การตงงบประมาณรายจายคารบรอง ใหตงรวมไวในแผนงานเดยว ในหมวด

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ และใหเ้ขียน

คาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจา่ยโดยแยกคา่รบัรองเป็น 2 ลกัษณะ คอื

       1.1 ค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล ใหต้ ัง้งบประมาณไดไ้ม่เกนิปีละ 

1% ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณที่ลว่งมาโดยไม่รวมเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ เงนิกู ้เงนิ

จา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิที่มีผอ้ทศิให ้
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จายขาดเงนสะสม และเงนทมผูอทุศให

       1.2 ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุสภาทอ้งถิ่น หรอืคณะกรรมการ หรอื

คณะอนุกรรมการที่ไดร้บัแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตามระเบยีบ หรอืหนงัสอืส ัง่การของ

กระทรวงมหาดไทย หรอืการประชมุระหว่าง อปท. กบั อปท. หรอื อปท.กบัรฐัวสิาหกจิหรอื

เอกชน ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูบ้รหิารทอ้งถิ่น โดยยอดเงนิที่ต ัง้จา่ยไม่รวมอยู่ในขอ้ 1.1

2. ความหมายของค่ารบัรองและค่าเลี้ยงรบัรอง

    ค่ารบัรอง หมายถงึ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวญั ค่าพมิพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรบัรองรวมทัง้ค่าบรกิารดว้ย และค่าใชจ้า่ย

การเบกิจา่ยเงนิค่ารบัรองหรอืค่าเลี้ยงรบัรองของ อปท.

อืน่ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งจา่ยที่เกี่ยวกบัการรบัรองเพื่อเป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบั

บคุคลหรอืคณะบคุคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยี่ยมชมหรอืทศัน

ศึกษาดูงาน

     ค่าเลี้ยงรบัรอง หมายถงึ ค่าอาหาร เครื่องด่ืมต่าง ๆ เครื่องใชใ้นการ

้ ่ ึ่ ็ ้ ่ ่ ้เลยีงรบัรองและค่าบรกิารอนื ๆ ซึงจาํเป็นตอ้งจา่ยทเีกยีวกบัการเลยีงรบัรอง

ในการประชมุตามขอ้ 1.2 ทัง้น้ีใหร้วมถงึผูเ้ขา้รว่มประชมุอืน่ ๆ และ

เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงเขา้รว่มประชมุ
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3. การเบกิจา่ยเงนิและหลกัฐานการจา่ยเงนิ ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี

    3.1 กรณีจา่ยค่ารบัรองเพื่อตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล ใหเ้บกิจา่ยได ้

ภายในวงเงนิงบประมาณที่ประมาณการไวต้ามอตัราที่กาํหนดและตาม

การเบกิจา่ยเงนิค่ารบัรองหรอืค่าเลี้ยงรบัรองของ อปท.

ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ โดยคาํนึงถงึความจาํเป็น และประหยดั และใหใ้ช้

หลกัฐานการจา่ยเงนิตามรายการค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ มาประกอบการเบกิ

จา่ยเงนิ โดยมีเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งในการดาํเนินงานเป็นผูร้บัรองการจา่ย

    3.2 กรณีจา่ยค่าเลี้ยงรบัรองในการประชมุ ใหเ้บกิจา่ยไดเ้ท่าที่จา่ยจรงิ 

และใหแ้นบบญัชีลายมือช่ือจาํนวนบคุคลและรายงานการประชมุ เพือ่ใชเ้ป็น

หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย โดยมีเจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งในการดาํเนินงาน

เป็นผูร้บัรองการจา่ย



ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินคา่รับรอง 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     1. การเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอยประเภท
ค่ารับรองเป็นค่าอาหารพร้อมเครื่องด่ืมสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยราชการต่าง ๆ ท่ีมาปฏิบัติ
หน้าที่ตามอําเภอย้ิมเคลื่อนท่ี 
 

       โครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนท่ีไม่ใช่ภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยราชการต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามอําเภอ
ย้ิมเคลื่อนท่ี ไม่ใช่บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
งานตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ฯลฯ ค่าเลี้ยงรับรอง
ดังกล่าว จึงไม่ใช่ความหมายของค่าเลี้ยงรับรองตาม
นัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ 

       2. การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างเครื่องด่ืม เพ่ือรับรองคณะศึกษาดูงาน 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาศึกษา
ดูงาน แจ้งขอความอนุเคราะห์เย่ียมชมและศึกษา
ดูงาน ระบุว่าขอความอนุเคราะห์เพียงอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม เท่าน้ัน 

     จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันท่ี
เกินความจําเป็นและไม่ประหยัด และไม่สามารถ
ทราบได้ว่าได้เบิกจ่ายซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมาศึกษาดูงานหรือไม่  
      สําหรับกรณีเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างเครื่องด่ืมเพ่ือรับรองคณะศึกษาดูงาน  
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการเบิกจ่าย
ท่ีซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาศึกษา
ดูงานหรือไม่  
      หากพบว่าซํ้าซ้อนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
นําเงินส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  
และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 
ลง วัน ท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เ รื่ อ ง  การ ต้ั ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเคร่งครัด 

3. องค์การบริหารส่วนตําบลเบิกจ่ายเงินค่า
จัดซ้ือนํ้าด่ืม (ถ้วย) และน้ําแข็งหลอด เพ่ือใช้
รับรองโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร 
(เย่ียมประชาชน) ในหมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  

 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร 
(เย่ียมประชาชน) ไม่ใช่ภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล และการบริการให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่ใช่คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน หรือตรวจงานหรือ
เย่ียมชม ค่าเลี้ยงรับรองดังกล่าว จึงไม่ใช่หน้าท่ี
ค ว ามหมายของ ค่ า รั บ รอ ง  ตาม นัยห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการต้ังงบประมาณและ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถเบิกได้          

สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเรียก
เงินส่งคืนคลังเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ต่อไป 

       4. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองคณะ
บุคคลที่เดินทางมาส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับโอนย้ายมา
ดํารงตําแหน่งใหม่ท่ีเทศบาล  

      การที่คณะบุคคลเดินทางมาส่งข้าราชการท่ี
โอนย้ายมาท่ีเทศบาล ถือเป็นกรณีบุคคล มิใช่การ
ดําเนินการของเทศบาลแต่อย่างใด อีกท้ังไม่มี
หนังสือจากหน่วยงานเพ่ือขอเข้าเย่ียมชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นค่ารับรองได้  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 
2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน เพ่ือเลี้ยง
รับรองคณะดูงานจากเทศบาล ข และเทศบาล ค 
ในวันที่ 19 เมษายน 2554  

โดยเทศบาล ข และเทศบาล ค ขอเข้าศึกษา
ดูงานด้านงานคลัง ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานเป็นทีม และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาองค์กร กระบวนการจัดการที่ดี
มีประสิทธิภาพ  

 

จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พบว่า  
1) ไม่มีโครงการของหน่วยงานที่ขอศึกษาดูงาน 

ทําให้ไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างไร โครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาประจําปีของหน่วยงานที่ขอดูงาน
หรือไม่ อีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้
เ พ่ือเป็นประโยชน์ก่อนการศึกษาดูงานหรือไม่ 
เป็นต้น 

2) เทศบาล ข และ ค ได้มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน ลงวันที่ 18 เมษายน 
2554 และเทศบาลฯ รับหนังสือวันท่ี 19 เมษายน 
2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีคณะดูงานได้เข้าศึกษาดูงาน
จึงไม่มีเวลาจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือให้ความรู้แก่คณะ
ผู้ศึกษาดูงาน ส่งผลให้คณะผู้ศึกษาดูงานอาจไม่ได้
รับความรู้จากการศึกษาดูงานอย่างแท้จริง 

3) เบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน โดยหัวหน้า
สํานักปลัด สํารองเงินจ่ายไปก่อน การจ่ายเงิน
ดังกล่าวจึงไม่ได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
โดยตรง ประกอบกับผู้สํารองจ่ายไม่ได้ระบุเหตุผล
ความจําเป็นที่ต้องสํารองจ่ายไปก่อน ซ่ึงสาเหตุเกิด
จากระยะเวลากระช้ันชิดจนไม่สามารถท่ีจะเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบตามปกติได้ 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เ ป็ น ก า รปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไ ปต าม ร ะ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 
2547 ข้อ 68 ท่ีกําหนดว่า การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ี
หรือผู้มีสิทธิให้จ่ายเป็นเช็ค นอกจากน้ีการศึกษา
ดูงานดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษา
ดูงานอย่างเต็มที่ และไม่เป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างแท้จริง โดยเทศบาล ข และ ค จัดให้มี
การศึกษาดูงานในวันเดียวกันกับวันท่ีพนักงาน
เทศบาลโอนย้ายมาทําให้สามารถมาส่งผู้ท่ีโอนย้าย
ได้ด้วยคราวเดียวกัน แต่เทศบาลท่ีพนักงานย้ายมา
เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายค่ารับรองคณะศึกษาดูงาน 
ซ่ึงหากเป็นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง
ผู้ท่ีส่งข้าราชการที่โอนย้ายนั้นไม่สามารถเบิกจ่าย
จากทางราชการได้ 

ขอให้เรียกเงินจากผู้ ที่ เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง
เทศบาลฯ และในโอกาสต่อไปขอให้กํากับดูแลอย่า
ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

6 .  เ ท ศบ าล  เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ค่ า รั บ ร อ ง
เป็นค่าอาหาร  และอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม 
สําห รับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้อง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําเดือน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 

 

การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือน 
ไม่ใช่ภารกิจและหน้าท่ีของเทศบาลฯ ท่ีจะต้อง
ดําเนินการ และไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
ค่ารับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง 
การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเบ้ียเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงไม่สามารถนํามาเบิกจ่ายได้ 

ให้นําเงนิท่ีเบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลังเทศบาล
โดยเร็ว หากไม่สามารถเรียกคืนได้ให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ และกําชับเจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกต้องโดย
เคร่งครัด 

  7. อบต.เบิกจ่ายเงินเป็นค่าอาหารเย็นอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ชก า ร  หั ว ห น้ า หน่ ว ย ง าน 
รัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี ปลัด อบต.ทุกคน 
ท่ีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.   

อบต.ไม่มีหน้าท่ีจัดให้มีการประชุมประจําเดือนเป็น
เพียงเจ้าของสถานท่ีในการจัดการประชุมเท่าน้ัน จึง
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมดังกล่าวได้ จึง
เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝาก



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 67 

     8 .การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย ประเภท
ราย จ่ าย เ ก่ี ย วกั บก า ร รั บ รอ งห รือ พิ ธี ก า ร
เป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร ในการประชุมกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลประจําเดือน 
 

     จากเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
พบว่าเป็นรายงานการประชุมประจําเดือนระดับ
ตําบล มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้นําท้องถิ่นของตําบล 
จํานวน 9 หมู่บ้าน หน่วยงานส่วนราชการของตําบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การต้ังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์
การต้ังงบประมาณและเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรอง ข้อ 1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
     การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทําอาหารสําหรับการ
ประชุมระดับตําบลไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการให้
ดําเนินการได้ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 
     ขอให้ผู้รับผิดชอบนําเงินส่งคืนคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลโดยเร็ว และสั่งการกําชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการก่อน
ดําเนินการ อย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 

        9. ค่ารับรอง เบิกจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม สําหรับเลี้ยงรับรอง
ผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีจะลงสมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้สนับสนุนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน การ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีจะลงสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

     โครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดโดยสํานักงานคณะ
กรรการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรณีการเบิกจ่าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม สําหรับผู้เข้ารับการ
อบรม  จึ ง ไ ม่สามารถนํ ามา เ บิก จ่ ายจาก เ งิ น
งบประมาณของเทศบาลได้ เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 กําหนดว่า 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพันได้ แต่เฉพาะท่ีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
     ขอให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบส่งคืนคลัง
เทศบาล 

      10. เทศบาลเบิกจ่ายเงินค่าอาหารม้ือ
กลางวันเพ่ือเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลเกินอัตราที่กําหนด  

     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อ 3 กําหนดให้เบิก
ค่าอาหารในการประชุมได้ไม่เกิน 80 บาทต่อม้ือต่อ
คน ดังน้ัน เทศบาลสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารในการ
ประชุมสภาเทศบาลเบิกเกินอัตราท่ีกําหนด 
     สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ให้ผู้รับผิดชอบนําเงินส่งคืนคลัง และกําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

11. เ บิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารเลี้ยงขบวนจักรยานทางไกลการกุศล
ตามโครงการทําดีเพ่ือพ่อ เพ่ือรวบรวมรายได้
มอบสมทบทุนให้มูลนิธิ โดยไม่ได้มีการนิเทศงาน
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชน หรือการทัศนศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแต่อย่างใด 

 

    การเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่เข้า
ลักษณะท่ีจะเบิกจ่ายค่ารับรองได้ เน่ืองจากไม่ได้มี
การรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวง 
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การต้ังงบประมาณและ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเงิน ท่ีเบิกจ่ายไป
โดยไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมทั้งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง
ให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

     12. เบิกจ่ายค่ารับรอง องค์การบริหารส่วนตําบล
ได้เบิกจ่ายค่าอาหารกล่อง ค่าอาหารว่างและ
เค ร่ือ ง ด่ืม  สํ าหรั บ เ จ้ าหน้ า ท่ี ของธนาคาร
ออมสินท่ีมาดําเนินการแจกเช็คสําหรับผู้มีสิทธิ
รับเงินนํ้าท่วม เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ควบคุมโรคจาก

      ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.4/ว 2381 
เรื่อง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอ่ืน ซ่ึงจําเป็นต้องจ่าย
ท่ีเกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองเพื่อเป็น



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
พาหนะแมลงที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม 
เกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องกับโครงการ
ดังกล่าว และสําหรับประชาชนทั่วไปในโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเย่ียมชม หรือ ทัศนศึกษา
ดูงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ตามความหมายของหนังสือ
สั่ งการ ดังกล่ าว  บุคคลหรือคณะบุคคลต่างๆ 
มีวัตถุประสงค์ที่มาองค์การบริหารส่วนตําบล โดย
ไม่ได้มานิเทศงาน ตรวจงาน เย่ียมชม หรือทัศน
ศึกษาดูงานแต่อย่างใด จึงเป็นการเบิกจ่ายท่ีเป็นไป
ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว      
       ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหา
ผู้รับผิดชอบกรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ
สั่ งการ  หรือการเบิกจ่าย  หากพบว่าเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ หรือไม่มี
ระเบียบให้เบิกจ่าย ให้นําเงินคืนคลังองค์การบริหาร
ส่วนตําบล กรณีไม่เห็นด้วยให้ทําหนังสือหารือ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือหาข้อยุติต่อไป 
     ในโอกาสต่อไปให้ปฏิ บั ติตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิด
กรณีเช่นน้ีอีกหากพบว่ายังมีการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาจ
มีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. 2544 

     13 .  มีการเ บิก จ่ายเงินหมวดค่าใ ช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ 
เป็นค่าโซฟา เก้าอ้ี และโต๊ะกลาง  
            เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบช้ีแจงว่าจัดซ้ือ
เพ่ือรับรองแขกที่มาในงานพิธีต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

       การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2541 ข้อ 14 ซ่ึงจําแนกรายจ่ายเป็นรายจ่ายประจํา
แ ล ะ ร า ย จ่ า ย เ พ่ื อ ก า ร ล ง ทุ น  แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 2787 ลงวันท่ี 
18 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง การพิจารณาระบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงได้
กําหนดให้เก้าอ้ีและโซฟาเป็นครุภัณฑ์  
         ดั งนั้ น  ใ ห้อง ค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงเ พ่ือพิจารณาโทษ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี และกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการกําหนดโดยเคร่งครัด 
 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
ค่ารับรองสูงกว่างบประมาณที่ต้ังไว้  

      เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
มท 0808.4/ว 2381 เรื่อง การต้ังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดให้ต้ังงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละ๑% ของรายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่ล่วงมา 
      ขอให้ผู้รับผิดชอบนําเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


