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ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวั

1

ู

ขอ้บกพรอ่ง การเบกิค่าใช่จา่ยจดังานเฉลมิพระเกยีรตฯิ

- แจกจา่ยแวน่สายตา

- แจกจา่ยเสื้อคอโปโลสขีาว ปกัช่ือโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ

ั ่ ั ไ ่ ื- จดัการแข่งขนัชกมวยไทย แข่งเรอืยาว

- ค่าจา้งเหมามหรสพ (ภาพยนตร)์ วงดนตร ีนกัรอ้งลูกทุ่ง คณะตลก 

- จดัซ้ือสิง่ของแจกจา่ยใหแ้กผู่ร้่วมงาน

- จา้งเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผูเ้ขา้ร่วมงาน
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- ไหวพ้ระ 9 วดั สบืสานวฒันธรรมไทยเฉลมิพระเกยีรตฯิ

- ลงขอ้ความถวายพระพรในหนงัสอืพมิพ ์ในนามบคุคล 

- มอบจานเบญจรงคพ์รอ้มกระจกใส แกพ่อ่ดีเด่นชมุชน
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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



ข้อบกพร่อง งานวันเฉลิมพระเกียรติ 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. เทศบาลเบิกจ่ายเงินเ พ่ือจัดซ้ือแว่น

สายตา โครงการคืนแสงสว่างสู่ผู้ด้อยโอกาสเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 
พรรษา 5 ธันวาคม 2554  

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจวัดสายตาและตัดแว่น
สายตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ได้มี
แว่นสายตาที่เหมาะสมกับสายตา เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้มีคุณภาพท่ีดี และเป็น
การส่งเสริมสุขภาพ  
 

เน่ืองจากรายจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดบริการสาธารณะที่กระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความ ม่ันคงของม นุษ ย์  ซ่ึ ง เ ป็น
หน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง และยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจและกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างกัน  และ
กระทรวงมหาดไทยยังไม่มีระเบียบกําหนด
เงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราเบิกจ่ายให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นถือปฏิ บั ติ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

   ถึงแม้ว่ามีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2596 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 แต่เน่ืองจากภารกิจดังกล่าว
ปัจจุบันยังไม่ได้รับการถ่ายโอน และกําหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบยังไม่ชัดเจน ประกอบ
กับกระทรวงมหาดไทยยังมิได้ออกระเบียบว่าด้วย
เร่ืองดังกล่าวขึ้นมารองรับเพ่ือให้ใช้ปฏิบัติ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีหน้าท่ี ท่ีจะ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีกฎหมายบัญญัติได้ 
การปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นจุดเสี่ยงท่ี
สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ท่ีผู้บริหารต้อง
ร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่การเงินของ
ทางราชการอันอาจเกิดขึ้นได้ หากมีการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณซํ้า ซ้อนในภารกิจหรือ
กิจกรรมเดียวกัน และการอาศัยใช้วิธีจัดทําเป็น
โคร งการขึ้ น เอ งแล้ วบรร จุ เ ข้ า ข้ อ บัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ไ ว้ใน  “หมวด
รายจ่ายประจํา” ปกติ แล้วเบิกจ่ายเงินไปตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดขึ้นเองตาม
โครงการโดยที่ยังไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ให้ถือปฏิบัติ จึงเป็นการต้ังข้อกําหนดกฎเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินงบประมาณขึ้นใช้ปฏิบัติเองเป็น
การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติกําหนด



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
แผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (1) 
(ก) และ 30 (2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 69 ประกอบระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
3475 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้
ทบทวนและกําหนดมาตรการป้องปราบกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณ
ของทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกให้ราษฎรโดย
ใส่ช่ือของตนลงบนสิ่งของ 

ให้ระงับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
ลักษณะดังกล่าว  ท่ี เ ป็นโครงการให้บริการ
สาธารณะท่ี ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐท่ี มี
ภ า ร กิ จห น้ า ท่ี รั บ ผิ ด ชอบ โดยตร ง แล ะ ไ ด้
ดําเนินการอยู่แล้วจนกว่าจะได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจแล้ว ตามมาตรา 30 (1) (ก) และมีการ
กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบไว้ชัดเจนแล้ว 
ตามมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือ พ.ศ. 2542 แต่ท้ังนี้
กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบเรื่ อง
ดังกล่าวมารองรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือใช้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน สําหรับการ
เบิกจ่ายกรณีให้ตรวจสอบ หากพบว่ามีการ
เบิกจ่ายท่ีซํ้าซ้อนกับหน่วยงานหลัก ท่ีมีภารกิจ
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงและได้ดําเนินการแล้ว 
ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้เงิน ส่งคืนคลังเทศบาล
โดยเร็ว 

ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเทศบาลต้องให้
ความสําคัญและใส่ใจการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง 

2 .  เ บิ ก จ่ า ย โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป ะ
การชกมวยไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช 
คือ ให้ระลึกถึงพระคุณพ่อผู้ให้กําเนิดและพ่อของ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ  เ ฉ ลิ มพ ระ เ กี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช 
ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกของ
ชาติ ส่งเสริมการออกกําลังกาย แต่โปรแกรมการ
แข่งขันระบุว่าสนับสนุนโดยนายกเทศมนตรี 
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านเทศบาล 

-ค่ า ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร ตั ด สิ น ม ว ย
ค่ า ตอบแทน โฆษกมวยและผู้ พ า กษ์ ม ว ย 
ค่าตอบแทนนักกีฬาชกมวย  

-ค่าจัดเวทีมวย ค่าเคร่ืองเสียงและป่ีพาทย์สด 
-ค่าทําป้ายจํานวน 2 ป้าย  

แผ่นดิน สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
การวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพร การ
เบิกจ่ายดังกล่าวจึงไม่ใช่เจตนารมณ์ของการจัด
งาน เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สําหรับการ
จัดการแข่งขันชกมวยไทย จัดในลักษณะเป็นการ
ชกมวยอาชีพ เป็นการต้ังงบประมาณในลักษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นและไม่เป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริงและเป็นรายจ่ายในลักษณะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โดยปรากฏข้อความลงในโปรแกรม
การแข่งขันว่าสนับสนุนโดยนายกเทศมนตรี 
ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านเทศบาล เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมาหดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
3475 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง ขอให้
ทบทวนและกําหนดมาตรการป้องปราม กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณของ
ทางราชการจัดซ้ือสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ช่ือ
ของตนเองลงบนสิ่งของ และท่ี มท 0313.4/ว 
1347 ลง วันท่ี  19 พฤษภาคม  2541 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กําหนดโดยสรุปว่า ให้เบิกได้ตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้และเบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและ
ประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

เรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง 
คืนคลังเทศบาลฯ โดยเร็ว 
      กําชับเจ้าหน้าท่ี ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไปและ
ขอให้ผู้ บั งคับบัญชาทุกลํา ดับขั้น  ตลอดจน
ผู้บริหารติดตามดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกดข้อบกพร่อง
เช่นน้ีอีก 

3. โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2554  

    วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กาํหนดให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จัดงานได้ตามงบประมาณที่ต้ังไว้และเบิกจ่ายได้



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ประเพณีการแข่งขันเรือยาว เพ่ือให้เยาวชน และ
บุคคล ท่ัว ไปไ ด้ออก กําลั งกายให้ มี สุ ขภาพ
พลานามัยแข็งแรง เพ่ือให้เยาวชนและบุคคล
ท่ัวไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ และเพ่ือประชาสัมพันธ์เทศบาลและ
จังหวัดให้เป็นท่ีรู้จักกันมากขึ้น  

    เบิกจ่ายค่าจ้างออกแบบและจัดทําพัด
สปริงแบบพับเก็บได้ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้ ท่ีมา
เท่ียวงาน  ค่าจ้างทําสต๊ิกเกอร์ติดบนพัด (หน้า-
หลัง) ค่าจ้างเหมาบอลลูน และค่าจ้างเหมาเรือ
หางยาวสําหรับลากเรือที่เข้าแข่งขัน และลากเรือ
ผู้สื่อข่าวประจําสนามแข่งขัน  

     เทศบาล ช้ีแจง ว่า  การ ดํา เนินการ
ดั งกล่ า ว  ไ ด้ปฏิบั ติ ต ามหนั ง สื อกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
เ ห ตุ ผ ลค ว าม จํ า เ ป็ น  เ น่ื อ ง จ า ก ต้ อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ท่ีแสดงถึงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมาก
ขึ้น และเทศบาล จังหวัด ให้เป็นท่ีรู้จักกันมากขึ้น 
สําหรับค่าจ้างเหมาเรือหางยาว เป็นการให้บริการ
ในระห ว่างการแ ข่ งขัน ให้กั บผู้ สื่ อข่ า ว  ทั้ ง
หนังสือพิมพ์ ทีวี เคเบิล ซ่ึงเทศบาลไม่ได้เสีย
ค่าตอบแทนในการจัดทําข่าวหรือการเผยแพร่
กิจกรรมแต่อย่างใด  

เท่าที่จําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการ
คลังของ  อปท .  เป็นสําคัญ ซ่ึ งการเบิกจ่าย
ดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่จําเป็นและ
ประหยั ด  และหาก พิจารณาตามห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 ลง
วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวมิได้
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนท่ีให้ประโยชน์หรือ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการท่ัวไป 

เน่ืองจากการแจกพัดสปริงแบบพับเก็บได้ก็
เป็นการแจกให้กับเฉพาะผู้ท่ีมาร่วมงานเท่านั้น 
ส่วนกรณีการจัดกิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการหากไม่ดําเนินการจะ
ทําให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้
การจัดทําพัดสปริงแบบพับเก็บได้ สติกเกอร์
สําหรับติดพัด และการจ้างเหมาบอลลูน ท่ี
เทศบาลช้ีแจงว่าเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานและแสดงถึงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลและจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก
กันมากขึ้น แต่หากไม่ดําเนินการกิจกรรมดังกล่าว 
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานฯ ก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการได้ เนื่องจากได้มีการจัดจ้างทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ของโครงการดังกล่าวตามส่ิงพิมพ์ 
สื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ ทางวิทยุ ทาง
โทรทัศน์ ซ่ึงหากมีความต้องการดําเนินงานควร
เน้นกิจกรรมด้านประเพณีการแข่งขันเรือยาว 
เพ่ือให้สมพระเกียรติกับถ้วยพระราชทาน 

สําหรับการจ้างเหมาเรือหางยาวสําหรับ
ลากเรือผู้สื่อข่าวประจําสนามแข่งขัน เห็นว่า เป็น
การปฏิ บั ติ เ กิ นความ จํ า เ ป็น  ไ ม่ประห ยัด
งบประมาณ เน่ืองจากแต่ละสื่อย่อมต้องมีวิธีการ
ทําข่ายโดยใช้อุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายของตนเองอยู่
แล้ว เพ่ือให้ได้ภาพที่ตนเองต้องการ ซ่ึงมิใช่
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เรื่องดังกล่าว ประกอบกับเทศบาลก็มีการจ้าง
เหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาว
ประเพณีไว้อยู่แล้ว  

4. โครงการให้ความรู้กฎจราจรและการขับขี่
รถจักรยานยนต์ปลอดภัยให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลฯ รวม 2 โครงการ ดังน้ี 

   1) โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวก
นิรภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ได้
ดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้นําชุมชน และจัดซ้ือหมวกนิรภัยแบบครึ่ง
ศีรษะ สกรีนหรือพิมพ์สต๊ิกเกอร์ คําว่า “โครงการ
ขับขี่ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
เทศบาล” เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล ครอบครัวละ 1 ใบ  

    2) โครงการจัดอบรมให้ความรู้กฎจราจร
และการขับขี่ปลอดภัย “เปิดไฟใส่หมวก” ได้
ดําเนินการอบรมให้กับผู้ประกอบการอาชีพ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง จํานวน 23 คน มีเบิกจ่าย
เป็นค่าหมวกนิรภัยพร้อมพิมพ์สต๊ิกเกอร์ขับขี่
ปลอดภัย “เปิดไฟใส่หมวก” เสื้อสะท้อนแสง 
เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ  

ช้ีแจงว่า ทั้งสองโครงการได้ ดําเนินการ
สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี ครั้งท่ี 2/2553 
วันท่ี 27 ตุลาคม 2553 ได้กําหนดแผนปฏิบัติการ 
“ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ .ศ . 
2554 – 2563” และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.5/ว 30 ลงวันที่ 9 
มกราคม 2555 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตาม ซ่ึงเทศบาลฯ เห็นว่าการจัดหาหมวก
นิรภัยให้กับผู้ประกอบการขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้าง หรือประชาชนในพื้นท่ีนับเป็นการกระตุ้น
เตือนให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง 
ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นการ
ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีไ ด้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสวมใส่หมวกนิรภัย 

พิจารณาคําช้ีแจงดังกล่าวแล้วเห็นว่ามติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นฉบับนั้น เป็นหนังสือท่ีขอให้มี
มาตรการเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนการดําเนินโครงการปีแห่งการ
รณรงค์ส่ ง เสริมการสวมหมวกนิ รภัย  100 
เปอร์เซ็นต์ มิได้เป็นการสั่งการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดหาหมวกนิรภัยให้ประชาชนแต่
อย่างใด ค่าหมวกนิรภัยและเสื้อสะท้อนแสงท่ี
แจกให้กับผู้เข้ารับการอบรมและประชาชนในเขต
เทศบาล น้ัน เป็นรายการที่ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและจําเป็นในการฝึกอบรมตาม
โครงการฯ ดังกล่าว หากไม่มีหมวกนิรภัยและเสื้อ
สะท้อนแสง การฝึกอบรมก็สามารถดําเนินการให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายท่ีจะ
นํามาเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 15 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0808.2/21550 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2552 เรื่อง หารือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 มีความเห็นว่า “ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ . 2549 ข้อ 15 กําหนดค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมไว้รวม 15 รายการ ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมจึงเบิกได้เฉพาะรายการที่กําหนดไว้
เท่าน้ัน” รวมท้ังไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายใดๆ 
กํ าหนดใ ห้ เ ป็น อํ านาจหน้า ท่ีของ เทศบาล 
ท่ีจะต้องกระทําการดังกล่าว นอกจากน้ีการ
ดําเนินการดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการสนับสนุน
องค์กรประชาชนในลักษณะของการให้สิ่งของ ต้ัง



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
โดยเทศบาลฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนหมวกนิรภัยจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน 

 

งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการและเป็นการประชาสัมพันธ์
ส่วนบุคคลโดยไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3475 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2550 

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ นําเงินที่เบิกจ่ายไป
โดยไม่ถูกต้องส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้ครบถ้วน
และเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ก่อนการอนุมัติโครงการ ขอให้ทําการตรวจสอบ
รายการที่เบิกจ่ายว่ามีระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย กําหนดให้นํามาเบิกเป็น
ค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้หรือไม่ 
    กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องให้ศึกษากฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องก่อนการ
เบิกจ่ายเงินทุกคร้ัง เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก 

5. เทศบาลเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ือเสื้อคอโปโลสีขาว ปักช่ือโครงการ เพ่ือแจก
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  

การแจกเสื้อไม่มีหลักฐานการรับเสื้อประกอบ
ในฎีกาเบิกจ่าย และการจัดซ้ือเสื้อดังกล่าวมิใช่
วัส ดุ เครื่ องแต่งกายที่ จํ า เ ป็น ต้องใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0307/ว 384 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2536 เรื่อง
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายจากเงินราชการได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 67 

6. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  

   เบิกจ่ายค่าจ้างเหมามหรสพ (ภาพยนตร์) 
ค่าจ้างเหมาวงดนตรีนักร้องลูกทุ่ง เด่นชัย สาย
สุพรรณ สุดา สีลําดวล และคณะตลกหยองลูกหยี 

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังความกตัญญูต่อ
บิดา มารดา และเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดง

การเบิกจ่ายค่ามหรสพภาพยนตร์ ดนตรี 
นักร้อง และตลก ไม่ได้แสดงถึงความกตัญญูต่อ
บิดา มารดา และความจงรักภักดีต่อพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังน้ัน จึงเป็นกิจกรรมที่
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ได้
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญและรักษาไว้
ซ่ึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท้องถิ่น หากไม่ดําเนินการท้องถิ่นก็สามารถจัดทํา

โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ได้ 
รวมถึงไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและประหยัด 

เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่ า ง  ๆ  ของอ งค์ ก รปกครองส่ วน ท้อ งถิ่ น 
ท่ีกําหนดใจความสําคัญว่า ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้และเบิกจ่ายเท่าท่ีจําเป็น
และประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.4/ว 3722 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี
กําหนดสาระสําคัญว่า กิจกรรมที่ ดําเนินการ
จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หากไม่ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจะทําให้โครงการ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าท่ี
จําเป็นเหมาะสม และประหยัด 

   ขอให้เรียกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ต้อง
รับผิดชอบนําส่งคืนคลัง และกําชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบให้ปกิบัติตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

       7. โครงการไหว้พระ สืบสานวัฒนธรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 
          วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังด้านสังคม วัฒนธรรม 
ยกระดับจิตใจ เ พ่ือน้อมจิตใจ เพ่ือน้อมนําสู่
กระแสพระราชดํารัสว่า ผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพ
และและสุขภาพจิตที่ดีเพ่ือช่วยกันพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 
     วันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 มีการฝึกอบรม
แบบบรรยายเร่ืองการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง

     เทศบาล  ช้ีแจงว่า  โครงการดังกล่าวได้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เยาวชน 
และผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16  (10 )  กํ าหนดใ ห้ มีการ จัดระบบบริการ
สาธารณะประโยชน์ของประชาชนในด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน และ
ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส  ป ร ะ ก อ บ กั บ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
กําหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุและตรวจวัดความดันพร้อม
กิจกรรมสันทนาการ 
     วัน ท่ี  22 -24 และ  28  สิ งหาคม  2555 
จัดให้มีการเดินทางไปสักการะองค์พระพิฆเนศวร
ปางนอนเสวยสุข ณ วัดสมานรัตนาราม สักการะ
พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ สมาคมสงเคราะห์การ
กุศลฉะเชิงเทรา และนมัสการขอพรจากองค์
หลวงพ่อพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 

ส่งเสริมและการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
     สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด พิจารณา
แล้วเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 281 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เ ป็นห น่ วย ง านหลั ก
จัดบริการสาธารณะ และมาตรา 283 ระบุว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าท่ี
โดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล 
     ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหา
ผู้รับผิดชอบ กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ หรือการเบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบ
กําหนดให้เบิกจ่าย ทําให้ราชการต้องจ่ายเงิน 
หากพบว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ หรือไม่มีระเบียบให้เบิกจ่ายให้นําเงิน
จํานวนดังกล่าวส่งคืนคลังเทศบาลฯ และใน
โอกาสต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นนี้
อีกหากพบว่ายังมีการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง จนเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาจมี
ความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. 2544 

     8. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเน่ืองในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม” มีการเบิกจ่ายที่ไม่มีระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ และเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
ไม่เกี่ยวข้องกับงานประเพณี เป็นการใช้เงิน
งบประมาณที่เกินความจําเป็นจากการตรวจสอบ
พบว่า  
          1.มีการเบิกค่ากาแฟสําเร็จรูปชนิดซอง
แฝงอยู่ในรายการเบิกค่าวัสดุ ในค่าวัสดุฝึกอบรม
ให้ความรู้ตามโครงการ จํานวน 217 ซอง 
          2. เบิกค่าชุดอาหารถวายพระ จํานวน 
254 ชุด โดยเอกสารตามโครงการกําหนดเพียง 

       เ ป็ น ก า รปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ต าม ระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 67 ท่ีกําหนดว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือหนังสือท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 
3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ได้เท่าท่ีจําเป็นและ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
99 ชุด เท่านั้น แต่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีการ
จัดทําเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเกิน จํานวน 155 ชุด 
ซ่ึงการเบิกจ่ายดังกล่าวมิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่
หรือภารกิจในการบํารุงรักษาจารีตประเพณี ซ่ึง
ประชาชนได้รับประโยชน์ตามกฎหมาย แต่เป็น
ลักษณะการทําบุญตามจิตศรัทธา ส่วนบุคคลใน
ฐานะพุทธศาสนิกชน  ไม่ไ ด้ เ ป็นการบริการ
สาธารณะ หรือเป็นประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และยังไม่มีระเบียบใดกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้ 
          3 .  มี ก า ร เบิ ก จ่ าย เ งิ นค่ า จ้ า ง เหมา
ประกอบอาหารกลางวัน จัดทําเป็นอาหารกล่อง  
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีระเบียบใดกําหนดให้เบิกจ่าย
ได้ และไม่มีหลักฐานลายมือช่ือเพ่ือนํามาใช้เป็น
หลักฐานการเบิกจ่ายแต่อย่างใด  
          4 .  ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ ง 
หงา คาราวาน ซูซู และย้ิมละไม การเบิกจ่าย
ดังกล่าวเป็นการดําเนินการท่ีเกินความจําเป็น ไม่
ประหยัด กิจกรรมท่ีดําเนินการไม่ได้ส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสําคัญและรักษาไว้ซ่ึง
ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
รวมท้ังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ท่ีระบุว่า เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและร่วมน้อมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจพระราชดําริ พระปรีชาสามารถ และ
พระอัจฉริ ยะภาพ  กระ ตุ้นและส่ ง เส ริมใ ห้
ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชนได้ จึงเป็นการใช้งบประมาณ
ท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นและไม่มีระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ 
          5. เบิกจ่ายค่าถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ 
จํานวน 4 วัน  การเบิกจ่ายดังกล่าวมิได้เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในการบํารุงรักษาจารีต
ประเพณี ซ่ึงประชาชนได้รับประโยชน์ตาม
กฎหมายแต่เป็นลักษณะการทําบุญตามจิต
ศรัทธา ส่วนบุคคลในฐานะพุทธศาสนิกชน ไม่ได้

ประหยัด ประกอบด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2556 เรื่อง ขอให้กําหนดมาตรการเพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
      “จําเป็น” หมายถึง ต้องเป็นอย่างน้ัน ต้องทํา 
ขาดไม่ได้ ดังน้ันกิจการที่ อปท.ทําจึงต้องเป็น
กิจการท่ีจําเป็น ขาดไม่ได้ 
     “ประหยัด” หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใช้จ่าย
แต่พอควรแก่ฐานะ 
    “จารีตประเพณี” หมายถึง ประเพณีนิยมและ
ประพฤติกันสืบมาถ้าฝ่าฝืนถือว่าเป็นผิดหรือช่ัว 
    “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หมายถึง พ้ืนความรู้
ความสามารถท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
     “วัฒนธรรม”หมายถึง สิ่งที่ทําความเจริญ
งอกงามให้แก่หมู่คณะวิถีชีวิตของหมู่คณะ ดังนั้น 
การที่กฎหมายกําหนดให้ อปท.มีหน้าที่ในการ
บํารุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงต้อง
พิจารณาถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นแห่งนั้น ๆ ด้วย 
     2. เป็นการไม่ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 8 
     ขอให้เรียกเงินคืนค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
จากผู้ต้องรับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องนําส่งคืนคลัง
เทศบาล  และในโอกาสต่อไปขอพิจารณา
เจตจํานงของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยท่ี
ให้ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้การใช้
จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เป็นการบริการสาธารณะหรือเป็นประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นและยังไม่มีระเบียบใด
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ 
     9. การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม  ของ
เทศบาล โดยจัดจ้างหนังตลุงพร้อมวงดนตรีและ
เวท ีเพ่ือแสดงในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

      การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณ
ท่ี ฟุ่ ม เ ฟื อย เกิ นความ จํ า เ ป็น  ไ ม่ประห ยัด 
ไม่เหมาะสม ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายได้ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสําคัญและรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
      เ ป็นการปฏิบั ติ ไ ม่ เ ป็นไปตามระเ บียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 67 ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ และเป็นการไม่
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ท่ี มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2 5 54  เ รื่ อ ง  ซั ก ซ้ อมแนวทา งก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 ท่ี
กําหนดสาระสําคัญว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ควรให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีใช้จ่าย
งบประมาณในลักษณะท่ีตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่
สมควรต้ังงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกิน
ความจําเป็น 

     10. เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทําพานพุ่ม
ดอกไม้สดเพ่ือใช้ในพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 
2554 ในนามเทศบาลฯ   และชมรมกํา นัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 
1284 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้ ซ่ึงกําหนดให้เบิกจ่ายใน
นามของหน่วยการบริหารงานราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นส่วนรวม 
     ให้เทศบาลเรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบ 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว และสั่งกําชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบปฏิบั ติตามระเบียบ หลักเกณฑ์
หนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
หากเกิดกรณีเช่นน้ีอีกให้พิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีต่อไป 

     11. องค์การบริหารส่วนตําบลฯ เบิกจ่ายเงิน
เป็นค่าจัดซ้ือสิ่งของ เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน
ในการจัดงานตามโครงการต่างๆ ตามฎีกาเบิก
เงินตามงบประมาณรายจ่าย 
          - เป็นค่าเสื้อสําหรับผู้เข้าร่วมงานถวาย
พระพรตามโครงการ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ 
ประจําปี 2554-2555 
     วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และเป็นส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามที่สืบทอดต่อกันมา 

     สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีดี
และอยู่ในอํานาจท่ีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลฯ 
สามารถดําเนินการได้ แต่การใช้จ่ายเงินสําหรับ
โครงการเพ่ือนําไปจัดซ้ือสิ่งของเพื่อแจกผู้เข้าร่วม
โครงการน้ัน เป็นการใช้จ่ายเงินท่ีเกินความจําเป็น
ไม่ประหยัดไม่คํ า นึงถึ งฐานะการคลัง  และ
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดย
แท้จริง เพราะถึงแม้ไม่มีการแจกส่ิงของตาม
รายการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบล 
ก็สามารถดําเนินการตามโครงการให้สําเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ การปฏิบัติ
ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท่ี มท 0808.4/ว 3722 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
      ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ นําเงิน
ท่ีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นโดยเร็ว และส่ัง
กําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
      ขอให้ผู้อนุมัติโครงการและอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินพิจารณาทบทวน ระมัดระวังการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในลักษณะดังกล่าว โดย
คํ านึ งถึ งฐานะการคลั งของหน่วยงานและ
ประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับ 
การใช้จ่ายงบประมาณควรเน้นภารกิจหลักในการ
จัดระบบบริการสาธารณะสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     12. พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554 เบิกจ่ายเงินเป็นเงิน
สนับสนุนการแต่งกายของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
แสดงบนเวท ีแต่ละหน่วยงาน  

     การให้เงินสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ซ่ึงมี
งบประมาณของตนเอง และไม่ใช่โรงเรียนใน
สังกัดของเทศบาล เพ่ือส่งการแสดงเข้าร่วม
โครงการท่ีเทศบาลได้จัดขึ้น ไม่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลท่ีจะกระทําได้ และเป็นการใช้
งบประมาณท่ีฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ไม่
ประหยัด ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่าย เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 
     ขอให้เรียกเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เทศบาล จากผู้ต้อง
รับผิดชอบนําส่งคืนคลังเทศบาล  
      กําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด ไม่ให้
ใช้งบประมาณในลักษณะท่ีฟุ่มเฟือยเกินความ
จําเป็น และให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3722 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 

     13. โครงการจัดงาน 12 สิงหาคม 2555 
เ ป็นค่ าอาหารถวายภัตตาหารแด่พระสง ฆ์
สามเณรและค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ วันที่ 7 สิงหาคม 2555  

       ซ่ึงค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิน
ความจําเป็น และไม่ประหยัด ซ่ึงงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
เนื่องจากในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ตรงกับวันท่ี 12 
สิงหาคม 2555 ดังน้ันกิจกรรมที่จัดก็ควรให้ตรง
กับวันสําคัญเช่นกันไม่ควรมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ก่อนหรือหลัง เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลง
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้เบิกได้เท่าที่จําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นสําคัญ 
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         ขอให้ดําเนินการเรียกเงินจากผู้รับผิดชอบ
และผู้ ท่ี เกี่ ยวข้ องส่ ง คืนคลั ง เทศบาล  และ
ในโอกาสต่อไป ขอให้เบิกได้เท่าท่ีจําเป็นและ
ประหยัด โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญ 

     14 เบิกจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาติดต้ังป้าย
เฉลิมพระเกียรติ พบว่า ให้กองช่างประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม ระบุว่า ธงญ่ีปุ่น 2 แผ่นต่อ
ต้นพิมพ์ 2 ด้าน ขนาด 0.80 x 2 ม. แต่การติดต้ัง
แผ่นป้ายต่อต้นใช้ 2 แผ่นติดประกบเสาไฟ แต่ได้
คํานวณราคาพิมพ์ 2 ด้าน ทําให้ราคาประมาณ
การสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น 

     ให้ ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง หากการ
ประมาณราคากลางดังกล่าวสูงกว่าท่ีควรจะเป็น
ให้เรียกเงินส่วนเกินคืนคลัง และพิจารณาโทษ
กรรมการกําหนดราคากลางตามควรแก่กรณี
ต่อไป 

     15. การเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย เป็นค่า
ลงข้อความถวายพระพร เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ในนามสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง เทศบาล ให้แก่
หนังสือพิมพ์ในการจ้างพิมพ์ข้อความถวายพระ
พร ท่ีจะนํามาเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
เทศบาลได้ต้องระบุเฉพาะในนามหน่วยงาน
เทศบาล ไม่ควรระบุช่ือบุคคล  

       การเ บิก จ่ายค่ า ใ ช้ จ่ าย ดังกล่ าว  ไ ม่ ใ ช่
ค่าใช้จ่ายของทางราชการ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
       ขอให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบส่งคืน
คลังเทศบาล   

    1 6 .  ก า ร เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต าม โ ค ร ง ก า ร 
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่า
จานเบญจรงค์พร้อมตู้กระจกใส  
           กํ าหนด วัตถุประสงค์ ในการ จัดทํ า
โครงการเพ่ือประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนได้อย่างดี สมควรแก่การช่ืนชม
ยกย่องของสังคมโดยทั่วไป เพ่ือยกย่องพ่อดีเด่น
และลูก ท่ี มีความกตัญญู ต่อพ่อ  โดยกําหนด
กิจกรรมคัดเลือกพ่อดีเ ด่นชุมชนของแต่ละ
หมู่บ้าน และมีการมอบเกียรติบัตรและของ
ท่ีระลึกให้กับพ่อดีเด่นชุมชน  

       การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่การประกวด
หรือการแข่งขันท่ีจะมีการมอบรางวัล ดังน้ัน การ
มอบของที่ระลึกดังกล่าวจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
รวมท้ังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นชุมชนแล้ว 
       เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3722 ลงวันท่ี 10 
สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใ ช้จ่ายในการจัดการต่าง  ๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดสาระสําคัญว่า 
กิจกรรมท่ีดําเนินการจะต้องส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความสําคัญและรักษาไว้ซ่ึงศิลปะ ประเพณี 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หากไม่
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจะทําให้โครงการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ หากโครงการท่ีมีการจัดการ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ประกวดหรือแข่งขันและมีการมอบรางวัล มูลค่า
รางวัลต้องมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
โครงการ โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น
เหมาะสมและประหยัด  
     ขอให้เรียกเงินจากผู้ต้องรับผิดชอบนําส่งคืน
คลัง และกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 


