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การเบกิค่าใชจ้า่ย

ในการฝึกอบรม สมัมนา 

ล ศึกษาดงาน

1

และศกษาดูงาน

การฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน

1) ระเบียบ มท.วา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ขอ้ 4 

    กาํหนดคาํนิยาม 

        การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชมุทางวชิาการหรอืเชิง

ปฏบิตัิการ การสมัมนาทางวชิาการ หรอืเชิงปฏบิตัิการ การบรรยายพเิศษ การฝึกปฏบตการ การสมมนาทางวชาการ หรอเชงปฏบตการ การบรรยายพเศษ การฝก

ศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรอืที่เรยีกช่ืออย่างอืน่ท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยมีโครงการหรอืหลกัสูตรและช่วงเวลาจดัที่แน่นอน ที่มี

วตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาบคุคลหรอืเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงาน โดยไม่มี

การรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรวชิาชีพ” 

        การดูงาน หมายความว่า การเพิ่มพนูความรูห้รอืประสบการณ์ดว้ยการ

ั ์ ึ่ ไ ้ ํ ไ ใ้ โ ื ั ึ ื ํ

2

สงัเกตการณ์ซึงไดก้าํหนดไวใ้นโครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรม หรอืกาํหนด

ไวใ้นแผนการจดัการประชมุระหว่างประเทศใหมี้การดูงาน กอ่น ระหว่าง หรอื

หลงัการฝึกอบรมหรอืการปรระชมุระหว่างประเทศ และหมายความรวมถงึ

โครงการหรอืหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงาน

ของรฐัจดัข้ึน
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2) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 

   2553 เรื่อง มาตรการประหยดัในการเบกิค่าใชจ้า่ย ตามมต ิครม.

การฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน

   เม่ือวนัที่ 24 พ.ย. 2552

     หาก อปท. ไม่สามารถเบกิจา่ยตามอตัราที่ขอความรว่มมือไวไ้ด ้

ใหข้อทาํความตกลงกบัผูว้่าราชการจงัหวดัที่จะพจิารณาเบกิจา่ย

โดยคาํนึงถงึความจาํเป็นเหมาะสม และประหยดั ภายใตห้ลกัเกณฑ์
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โดยคานงถงความจาเปนเหมาะสม และประหยด ภายใตหลกเกณฑ

ของระเบยีบที่เกี่ยวกบัเรื่องนั้น ๆ

3) หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลว.8 พ.ค. 2556 เรื่อง ขอใหก้าํหนด

มาตรการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิกรณีการเบิกค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเบกิ

ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน มีแนวทางปฏบิตังิานที่ชดัเจน ดงัน้ี 

    1  การดําเนินการจดังานต่างๆ ตอ้งอย่ในอาํนาจหนา้ที่หรอืมีกฎหมายใหอ้าํนาจ โดย อปท  

การฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน

    1. การดาเนนการจดงานตางๆ ตองอยูในอานาจหนาทหรอมกฎหมายใหอานาจ โดย อปท. 

ตอ้งกาํหนดกจิกรรมที่จะตอ้งดาํเนินการไวใ้นโครงการจดังาน

    2. กจิกรรมจะตอ้งเป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนที่ใหป้ระโยชน์หรืออาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนเป็นการทัว่ไป เช่น การจดักจิกรรมใหค้วามรูอ้นัเป็นประโยชน์ หรอืเป็นกจิกรรมที่

สง่เสรมิใหป้ระชาชนเหน็ความสาํคญั และรกัษาไวซ่ึ้งศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถิ่น 
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    3. กจิกรรมที่ดําเนินการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ หากไม่ดาํเนินการ

กจิกรรมดงักลา่วจะทาํใหโ้ครงการไม่บรรลวุตัถปุระสงค์

    4. หากโครงการที่มีการจดัการประกวด หรอืแข่งขนัและมีการมอบรางวลั มูลค่าตอ้งมีสดัสว่น

ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงการโดยเบิกค่าใชจ้า่ยเท่าที่จาํเป็น เหมาะสม และประหยดั
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ขอ้บกพร่อง ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน

1. ผูท้ี่ไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ดินทางไปฝึกอบรมเบกิค่าเช่าที่พกัระหว่างฝึกอบรมใน

อตัราเหมาจา่ย หรอืเบกิในอตัราพกัคนเดียวโดยไม่ไดเ้บกิในอตัราพกัคู่

2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเบกิค่าเบี้ยเลี้ยงเตม็จาํนวน โดยที่หน่วยงานผูจ้ดัอบรมจดั

้

ู ู

เลี้ยงอาหารกลางวนัระหว่างฝึกอบรมแลว้

3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบคุคลภายนอก เบกิค่าที่พกั และค่าอาหารในอตัรา

การฝึกอบรมระดบัตน้ เบกิจา่ยเกนิสทิธิ

4. ค่าบตัรเขา้ชมงานศิลปวฒันธรรมทางภาคใต ้(ภเูกต็แฟนตาซี) ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัวตัถปุระสงคข์องโครงการศึกษาดูงาน

้ ้
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5. ซ้ือวสัดขุองชําร่วย เช่น ผา้ขนหนู เสื้อยดื ชดุปฏบิตัธิรรม (ชดุขาว) ผา้พนัคอ 

แจกใหก้บัผูเ้ขา้รบัการอบรม

6. ทศันศึกษาดูงานที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเป็นหลกั ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

ขอ้บกพร่อง ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน

7. ไม่จดัทาํรายงานการไปศึกษาดูงาน

8. จดัซื้อวสัด ุโดยไม่ไดจ้ดัเป็นโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู ้

9  ค่าลงทะเบยีนไดร้บัประกาศนียบตัร หรอืค่าลงทะเบยีนใหบ้คคลภายนอก9. คาลงทะเบยนไดรบประกาศนยบตร หรอคาลงทะเบยนใหบคุคลภายนอก

10. ผูจ้ดัไม่มีอาํนาจหนา้ที่ในการจดัประชมุสมัมนา ไดแ้ก ่อปท. ชมรม เป็นตน้

11. จา้งเหมารถตู ้เพือ่เตรยีมความพรอ้มโครงการอบรมสมัมนา

12. เบกิจา่ยเงนิใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่ไม่มีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการฝึกอบรม 

     และศึกษาดูงาน

ั โ ี ้ ํ้ ้ ั ี ้ ั ึ ิ
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13. จดัโครงการเรยีนรู ้ซาํซอ้นกบัการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

14. เบกิค่าเบี้ยประกนัชีวติ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

15. เบกิค่าจา้งประกอบอาหารกลางวนั ให ้อปพร. ซึ่งตอ้งเบกิในอตัราบคุคลภายนอก 

    มิใช่เจา้หนา้ททีอ้งถิ่น



ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
         1 ผู้ท่ีได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรม
เบิกค่าเช่าท่ีพักระหว่างฝึกอบรมในอัตราเหมาจ่าย 
หรือเบิกในอัตราพักคนเดียวโดยไม่ได้เบิกในอัตรา
พักคู่ 
 
 
 

  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐานการขอ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมว่า หน่วยงานท่ีจัด
ฝึกอบรมประสานในเร่ืองอาหารและท่ีพักให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือไม่ หากหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรมประสานใน
เรื่องอาหารและที่พักให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้ผู้ขอ
เบิกเงินนําใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการเข้าพักมาเป็น
หลักฐานการขอเบิกเงินค่าที่พักระหว่างฝึกอบรม  สําหรับ
อัตราค่าเช่าที่พักให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
บัญชีหมายเลข 5  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 18 (3) 

          2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เต็มจํานวน  โดยท่ีหน่วยงานผู้จัดอบรมจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันระหว่างฝึกอบรมแล้ว   
 

         เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 24 (3) ซ่ึงกําหนดว่าการฝึกอบรมที่มี
การจัดอาหาร 1 ม้ือให้เบิกค่าเบ้ียเลี้ยงไม่เกิน 2 ใน 3 ของ
อัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายให้ผู้รับผิดชอบนําเงินที่
เบิกเกินส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกําชับ
ให้ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการก่อนการเบิกจ่ายเงินทุก
ครั้ง  เพ่ือป้องกันไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ความเสียหาย 

    3. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคคลภายนอก  
     3 .1  โครงการอบรมและทัศนศึกษา 

ดูงานเ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพให้แก่ประธานชุมชน 
กรรมการชุมชน และอสม.  

ตารางฝึกอบรม  
วันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 มีการฝึกอบรมท่ี

เทศบาล 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ออกเดินทางไป

ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดระยอง เวลา 20.00 น. ทัศน
ศึกษาที่จังหวัดระยอง  

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. 
ออกเดินทางกลับจากจังหวัดระยอง 

เทศบาลเบิกค่าเช่าที่พักคืนวันที่ 12 และ 13 
พฤษภาคม 2555 รวม 2 คืนๆ ละ 33,000 บาท  

 

จากการตรวจสอบ  วันที่  13 พฤษภาคม  2555 
เ ป็นคืนที่อ ยู่ระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดระยอง
บนยานพาหนะ จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้  

ให้นําเงินจากผู้รับผิดชอบส่งคืนคลังเทศบาลฯ ให้เสร็จ
สิ้นโดยเร็ว  

กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ศึกษาและปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอย่าให้เกิด
กรณีเช่นน้ีอีก หากเจ้าหน้าท่ีผู้ใดละเลยทําให้ได้รับความ
เสียหายแก่การเงินของทางราชการขอให้พิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณี 

             3.2 เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานสําหรับบุคคลภายนอก มีเบิกค่า ท่ีพัก 

        การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
สําหรับบุคคลภายนอก กรณีค่าที่พักและค่าอาหารให้ถือ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
และค่าอาหารกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้จัดอาหารให้ และกรณีไม่จัดอาหารให้ผู้เข้ารับการ
อบรม โดยเบิกในอัตราการฝึกอบรมระดับต้น 

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 
หมวด 5 ข้อ 31 และ 33 ขอให้ผู้รับผิดชอบนําเงินท่ีเบิกเกิน
ส่งคนืคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     3.3 การอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย 
          เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร ในการเดินทาง

ไปศึกษาดูงาน ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด 

         เป็นค่าอาหารม้ือกลางวัน คนละ 250 
บาท  และ ม้ื อ เ ย็ น  คนละ  3 0 0  บาท  ร วม 
2 ม้ือ คนละ 550 บาท  

 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.2/1711 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง หารือ
เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ . 2549 กําหนดว่าการเบิกค่าอาหารต้องเบิกตาม
สถานท่ีในการจัดฝึกอบรมหรือการไปดูงานเป็นหลักและ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการ
เบิกค่าใช้จ่าย กําหนดกรณีจัดฝึกอบรมในสถานท่ีราชการ 
ขอความร่วมมือให้เบิกค่าอาหารคนละ 150 บาทต่อม้ือ 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายตาม
อัตราท่ีขอความร่วมมือได้ให้ขอทําความตกลงกับผู้ ว่า
ราชการจังหวัดที่จะพิจารณาเบิกจ่าย 

การเดินทางไปดูงานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด ซ่ึงเป็นสถานที่ของทางราชการ เบิก
ค่าอาหารม้ือกลางวัน และม้ือเย็นได้คนละ 300 บาท แต่
เบิกคนละ 550 บาท โดยไม่ได้ขอทําความตกลงกับผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงเบิกเกินไปคนละ 250 บาท  

ให้ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงินไม่ชอบด้วยระเบียบ 
และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง นําเงินส่วนท่ีเกินส่งคืนคลังให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

      3.4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารงานผู้นําท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหารข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน 
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ  

โครงการ ดังกล่ าว เ ป็นการ จัดฝึกอบรม
บุคคลภายนอก แต่เทศบาลฯ เบิกจ่ายเกินสิทธิดังน้ี 

1) ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2555 ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาล คนละ 80 บาท/
คน/วัน แต่ปรากฏว่าการจัดฝึกอบรมในลักษณะ
ดังกล่าว มีสิทธิเบิกค่าอาหารกลางวันเท่าท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอัตรา 75 บาท/คน/วัน จึงเบิกเกินสิทธิ
ตามระเบียบเป็นเงิน 5 บาท/คน/วัน  

แต่ปรากฏว่าการจัดฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวผู้นํา
ชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ มีสิทธิเบิกค่าเช่า
ท่ีพักเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา 300 บาท/คน/คืน (พัก 
2  คน/ ห้อง/ เ บิกไ ด้ไ ม่ เ กิน  600 บาท/ ห้อง )  จึ ง เ บิก
เกินสิทธิ ห้องละ 150 บาท  

เ ป็ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549ข้อ 31(1) และ 
31(2) ที่กําหนดว่า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดอบรม จัดอบรมใน
สถานที่ทางราชการ และจัดค่าอาหารให้ผู้เข้ารับการอบรม 
กรณีจัดอาหารไม่ครบทุกม้ือให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
อัตราตามบัญชี หมายเลข 9 กําหนดไว้ไม่เกิน 75 บาท/คน/
วัน สําหรับค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตรา



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2) วันที่ 19 กันยายน 2555เบิกจ่ายเงิน ค่า

เช่าที่พักให้กับบริษัทฯ จํานวน 150 ห้อง ๆ ละ 
750 บาท ประกอบด้วย 

    - สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและ
ลูกจ้าง จํานวน 103 คน ห้องพัก จํานวน 52 ห้อง  

    - ผู้ นํ า ชุมชน  กลุ่ มสตรี  กลุ่ มผู้ สู งอา ยุ 
จํานวน 197 คน ห้องพัก จํานวน 98 ห้อง  

ตามบัญชีหมายเลข 10 กําหนดไว้ไม่เกิน 300 บาท/คน/คืน 
ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือหาผู้รับผิดชอบ

ชดใช้เงินส่วนท่ีเกินส่งคืนคลังเทศบาลฯ  
กําชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาปฏิบัติให้เป็นไป

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมท้ังผู้บังคับบัญชาแต่ละ
ระดับช้ัน ควรให้ความสนใจควบคุมดูแลให้การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมทั้งผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับช้ัน ควรให้ความสนใจควบคุมดูแลให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากละเลยจนเป็นเหตุให้มีการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้องเช่นนี้อีกให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี   

      3.5 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การบริหาร
จัดการงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิก
จ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2554ณ 
รีสอร์ท มีผู้เข้ารับการอบรม 62 คน 

 

โครงการดังกล่าวมีการเบิกค่าใช้จ่ายสูงกว่าหลักเกณฑ์
กําหนดไว้ กล่าวคือ 

    เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือๆ ละ 
40 บ า ท  เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 252 ลงวันท่ี 22 
มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่าย ข้อ 2กําหนดให้เบิกในอัตรา 25 บาท ต่อม้ือต่อ
คน จึงเป็นการเบิกจ่ายสูงกว่าท่ีกําหนดเป็นเงิน 15 บาทต่อ
คน  

ให้เรียกจํานวนจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง
เทศบาลฯแล้วส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการ
นําส่งเงินฝากธนาคาร ให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตรวจสอบ 

       3 . 6  โ ค ร งก า ร ฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร 
“การเสริมสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติงานสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล” โดยฝึกอบรม ณ สํานักงานเทศบาล 
และเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้องตามระเบียบ ดังน้ี 

วันท่ีเดินทางไปศึกษาดูงาน เบิกจ่ายค่าอาหาร
ครบทุกม้ือ คนละ 850 บาท และ 700 บาท 2 วัน
ตามลําดับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ. 2549 ข้อ 17 (5) กําหนดให้
เบิกค่าอาหารได้เท่าที่ จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามบัญชี
หมายเลข 4 และเทียบเคียงหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/1711 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง 
หารือเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตอบข้อหารือสรุปได้ว่า ในการเบิกค่าอาหารต้องเบิกตาม
สถานท่ีในการจัดฝึกอบรมหรือการไปดูงานเป็นหลัก
กล่าวคือ ถ้าจัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการให้เบิกค่าอาหาร
ตามบัญชีอัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 
ตามที่ จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราบัญชีท่ีกําหนด และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 252 ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิก



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ค่าใช้จ่าย ข้อ 2 กําหนดให้เบิกค่าอาหารกรณีจัดฝึกอบรมใน
สถานท่ีราชการ ขอความร่วมมือให้เบิกคนละ 150 บาท/
ม้ือ/คน และกรณีจัดฝึกอบรมในสถานท่ีเอกชน ถ้าจัดเลี้ยง
อาหารม้ือเดียว ให้เบิกได้ ไม่เกินคนละ 400 บาท ถ้าเลี้ยง
เกิน 1 ม้ือ ให้เบิกไม่เกินอัตราตามระเบียบ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราท่ีขอความ
ร่วมมือได้ให้ขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะ
พิจารณาเบิกจ่าย โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และ
ประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์ของระเบียบท่ีเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ

พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลเดินทางไปศึกษาดูงาน
ดังกล่าว เป็นสถานที่ราชการ และสถานที่เอกชน มีสิทธิเบิก
ได้ในอัตรา 450 บาท/วัน/คนจึงเบิกเกินสิทธิ 

          3.7 เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
และ ทัศนศึกษาเยาวชน ได้แก่ ค่าท่ีพักสําหรับ
บุคคลภายนอกและค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง รวมอยู่
ด้วย ผู้ เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น 
จํานวน 15 คน บุคคลภายนอก 38 คน  

 

ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 
กําหนดว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มิใช่
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นถือเป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง แล้วส่งสําเนา
ใบเสร็จรับเงินให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด เ พ่ือ
ประกอบการตรวจสอบต่อไป 

       4. ค่าใช้จ่ายที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
     4 .1  โครงการ ฝึกอบรมส่ ง เส ริมการ

พัฒนาการเรียนรู้เด็กอนุบาลปฐมวัย โดยพาครู 
นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมชมสวนสัตว์ดุสิต 
ฟาร์มจระเข้ สวนสัตว์สมุทรปราการ ได้มีการ
เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ค่าเข้าชมการ
แสดง สําหรับผู้ใหญ่และเด็ก ค่าอาหาร 

เทศบาลช้ีแจง การท่ีนําผู้ปกครองไปร่วม
กิจกรรมด้วย เพ่ือความปลอดภัยในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ เนื่องจากออกไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี 
เด็กนักเรียนเป็นเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3-5 ปี 
ซ่ึงยังเป็นเด็กเล็กการดูแลของคณะครูอาจไม่ท่ัวถึง 
และผู้ปกครองจะได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
กับเ ด็กนักเรียน  เ พ่ือ รู้ถึ ง พัฒนาการของเ ด็ก
นักเรียนแต่ละคน พร้อมท้ังเป็นการสานสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และโรงเรียนเพ่ือลด
ช่องว่างและอคติระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

 
 
 

     ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. มท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 
     ข้อ 2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ อปท./ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ถือปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปน้ี 
      1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 
      4) ระเบียบ หนังสือสั่งการของ มท. สถ. และหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     ข้อ 3.1.2 การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
     ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 อัตรา มีอัตราครูผู้ ดูแลเด็กเป็นไปตามสัดส่วน (ครู : 
นักเรียน) 1:20 หากมีเศษต้ังแต่ 10 คนขึ้นไป ให้เพ่ิมครู
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ผู้ดูแลเด็กได้อีก 1 คน โดยจัดการศึกษาห้องละ 20 คน ฯลฯ
     สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่เทศบาลนํานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่นั้น 
เป็นกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ประกอบกับการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กําหนดการจัดกิจกรรม/
งาน/โครงการต่าง ๆ น้ัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.แต่
ละแห่งสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
ตนเองโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร อปท.  
      แต่กรณีการนําผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานท่ี โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาล
น้ันเห็นว่า ไม่มีระเบียบใดกําหนดให้เบิกจ่ายได้ แม้ว่า
เทศบาลจะช้ีแจงมาว่าเพ่ือความปลอดภัยในการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ เ น่ืองจากออกไปทํากิจกรรมนอกสถานท่ี เด็ก
นักเรียนเป็นเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3-5 ปี ซ่ึงยังเป็นเด็ก
เล็กการดูแลของคณะครูอาจไม่ท่ัวถึง  
      แต่ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้กําหนดอัตรา
บุคลากรต่อนักเรียนไว้แล้ว 1 ต่อ 20 คน การนําครูร่วม
เดินทางไปจํานวน 10 คน และมีนักเรียนจํานวน 100 คน 
คิดเป็น 1 ต่อ 10 ย่อมแสดงว่าอัตราครูผู้ดูแลเด็กเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนแล้วตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. แล้ว 
      อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายดังกล่าว ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 2.5 ของมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. ซ่ึงกําหนดให้การเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ดังนั้น  การเบิกจ่ายเงินค่าฝึกอบรมส่งเสริมการ
พัฒนาการเ รียนรู้ เ ด็กอนุบาลปฐมวัย  เ ป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ สําหรับ
ผู้ปกครอง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบ
กําหนดให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 67 
    ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดชอบ กรณี
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือการจ่ายโดย
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ไม่มีระเบียบกําหนดให้เบิกจ่าย ทําให้ราชการได้รับความ
เสียหาย ในโอกาสต่อไปให้ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง
การดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก หาก
พบว่ายังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ อาจมีความผิดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ.2544  

      4.2 โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้
และทัศนศึกษาดูงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้มีความม่ันคง 

เบิกจ่ายค่าบัตรเข้าชมศิลปวัฒนธรรมทาง
ภาคใต้ (ภูเก็ตแฟนตาซี)  

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่การดูงานตามความหมายของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท . พ .ศ .2549 และไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โครงการท่ีส่ ง เสริมการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชีวิตตนเองและชุมชน
ให้อยู่ในระดับพออยู่ พอกิน และสถานท่ีดังกล่าวเป็น
สถานท่ีท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าชมได้โดยเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ซ่ึงแต่ละ
บุคคลจะต้องรับผิดชอบเอง และไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้เบิกจ่าย จึงไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ 

ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินส่งคืนคลัง  
5. ค่าจัดซ้ือชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) โครงการ

พาลูกหลานเข้าวัดเสริมสร้างคุณธรรมสําหรับ
ครอบครัวในขุมชนเทศบาล  และโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น/
สมาชิกและพนักงานเทศบาลที่วัด 

 

     โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ
ธรรมด้วยการรักษาศีล 5 และการรับฟังการบรรยายจาก
วิทยากร (พระสงฆ์) โดยได้กําหนดค่าใช้จ่ายในโครงการให้มี
ค่าชุดปฏิบั ติธรรม ( ชุดขาว)  รวมอยู่ในโครงการด้วย 
เน่ืองจากวัดได้ขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสีขาวเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดฝึกอบรม ซ่ึงเป็น
ศูนย์ปฏิบัติธรรมระดับจังหวัดการนุ่ งขาวห่มขาวเป็น
ระเบียบของศูนย์ แต่ชุดปฏิบัติธรรมไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่ี
กําหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 แต่เทศบาลฯช้ีแจง
ว่าได้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ข้อ 15 (8) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จําเป็นในการฝึกอบรม 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 ข้อ 15 กําหนดค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมไว้รวม 15 รายการ ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมจึงเบิกจ่ายได้เฉพาะรายการ ท่ีกําหนดไว้เท่าน้ัน
กรณีการเบิกจ่ายค่าชุดปฏิบัติธรรม (ชุดขาว)ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ไม่ถือเป็นค่าใช้ จ่ายอ่ืนท่ี จําเป็นในการ
ฝึกอบรม ตามข้อ 15 (8) เนื่องจาก “ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็น
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ในการฝึกอบรม” ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต้อง
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายการฝึกอบรมไม่
สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ และการจัดทําโครงการก็ไม่ควร
กําหนดค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือ 15 รายการ ตามระเบียบฯ 
ดังนั้น การเบิกจ่ายค่าชุดปฏิบั ติธรรม ( ชุดขาว ) เป็น
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากระเบียบฯ กําหนดไว้ จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 

ขอให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็วและกําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
เพ่ือมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

5. แจกสิ่งของให้กับผู้เข้ารับการอบรม  
    5.1 โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์ และผู้ ด้อยโอกาสเบิกค่าวัสดุของชําร่วย 
(ผ้าขนหนู) เพ่ือมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

 

เ ป็ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 15 กําหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมไว้ จํานวน 15 รายการ ดังน้ัน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมจึงเบิกได้เฉพาะที่กําหนดไว้
เท่าน้ัน การจัดซ้ือวัสดุของชําร่วย (ผ้าขนหนู) เพ่ือมอบให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการ
จัดฝึกอบรม เนื่องจากค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการจัด
ฝึกอบรม ต้องเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นต้องจ่ายหากไม่จ่ายการ
ฝึกอบรมไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ 

ให้เรียกเงินท่ีเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ส่งคืนคลังเทศบาลฯ 
และกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีรวมท้ังผู้บังคับบัญชา
แต่ละระดับช้ันควรให้ความสนใจควบคุมดูแล ให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

      5.2 เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุให้แก่กลุ่ม
อา ชีพใน เขตเทศบาล  คื อ  กลุ่ ม เครื่ อ งนอน
อเนกประสงค์ 

 

โดยเทศบาลฯ ช้ีแจงว่าได้เบิกจ่ายตามเทศบัญญัติ 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน 
และผู้ประสบปัญหาว่างงาน แต่การซ้ือวัสดุดังกล่าวเป็นการ
ซ้ือให้กลุ่มโดยไม่ได้จัดเป็นโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนตามท่ีช้ีแจง  

จึงปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และให้เรียกเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ 
โดยเร็ว หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้หาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ท่ี มท 0313.6/ว 2092 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2540 เร่ือง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

      5.3 ค่าจ้างเหมาทําเสื้อยืดพร้อมสกรีน 
ตามโครงการอบรมหลักสูตร “นครนายกสดใส 
ชุมชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปิดเส้นทางท่องเท่ียวแม่น้ํา
สันติภาพนครนายก”  

 

โดยช้ีแจงว่า แจกเสื้อให้กับผู้เข้ารับการอบรมเน่ืองจาก
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความ
สามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ท่ีจะอนุรักษ์แหล่งน้ําท้ังสองฝั่ง 
แต่จากการตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับแจกเส้ือมีการลงช่ือซํ้า
และภาพประกอบตามการช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ใส่
เสื้อยืดตามท่ีได้จัดจ้างทําเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีเพียง
บางคนท่ีใส่  

ดังน้ัน กิจกรรมดังกล่าวไม่จําเป็นต้องมีการแจกเสื้อ ก็
สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการได้ 
การจ่ายเงินดังกล่าวจึงเป็นการต้ังงบประมาณในลักษณะ
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเงิน ส่งคืนคลัง
โดยเร็ ว  และกํา ชับเ จ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบไม่ควร ต้ัง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการ 

             5.4 หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม เบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเสื้อ ผ้าขนหนู ชุดปฏิบัติ
ธรรม (ชุดขาว) สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

      การจัดซ้ือของแจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นสําหรับการฝึกอบรม หากไม่จัดซ้ือเสื้อ  ก็
สามารถจัดฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้น       การ
จัดซ้ือของแจกสําหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2549  ข้อ 15 
             ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบนําเงินค่าจัดซ้ือของแจก
ส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด ซ่ึงเสื้อดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ส่วนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรบ      

     5.5 เทศบาลจัดซ้ือผ้าพันคอ จํานวน 
100 ผืน เนื่องจากพาเด็กออกไปทํากิจกรรมนอก
สถานที่และมีเ ด็ก ท่ีไ ม่ทํากิจกรรมในสถานท่ี
เดียวกันเป็นจํานวนมาก เพ่ือป้องกันเด็กพลัดหลง
จากกลุ่ม และสะดวกในการควบคุมดุแล จึงให้เด็ก
ผูกผ้าพันคอไว้เพ่ือเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจน 

 

     สตง.พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ถือเป็น
ค่าใ ช้ จ่าย อ่ืนที่ จํ า เ ป็นในการฝึกอบรม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
อปท. พ.ศ.2549 ข้อ 15 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
      6. โครงการฝึกอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.  
         วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ อสม. ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดูแล
แนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 
อสม. มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์อ่ืน
ต่างพ้ืนท่ี นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิ บั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ชุมชนของตนเอง  เ พ่ือส่ ง เสริมความร่วมมือ 
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากร อสม . และ
ประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน 
     กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัคร
ประจําหมู่บ้าน ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และบุคลากรส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

วันท่ี 1 จัดประชุมอบรม 
    วันที่ 2 ศึกษาดูงานสุดยอดส้วมแห่งปี  
สักการะหลวงปู่ทวด ดูการเล้ียงแกะในร่มที่ฟาร์ม
แกะดํา 
     วันท่ี 3 ดูงานการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาพ
ภาคประชาชนที่โรงพยาบาล และดูรูปแบบการ
ก่อสร้างอาคารแบบสถาปัตยกรรมอิตาเล่ียน ดูการ
ปลูกองุ่น และการนําผลผลิตองุ่นมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีฮอลิเดปาร์ค นั่งรถไฟเล็กสู่เกาะวาเลน
ไทน์ เกาะคู่รักวันหวานเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต  
     วันที่ 4 ดูงานการปลูกองุ่นที่มีและไม่มีเมล็ดที่
ไร่องุ่น ดูการเลี้ยงโคนมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
ท่ีฟาร์มโชคชัย  
     วันท่ี 5 เดินทางกลับ แวะซ้ือขนมพ้ืนเมือง   
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข้อ 4 และ ข้อ 6 กําหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ
และเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ตลอดจนความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สู งสุด  แต่จากการ
ตรวจสอบโครงการฝึ กอบรม ซ่ึ ง เป็ นการฝึ กอบรม
บุคคลภายนอก ปรากฏว่า ตารางการเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงานส่วนใหญ่เน้นการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานสถานท่ี
ต่าง ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลักซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    เทศบาลได้ประเมินความเห็นของผู้เดินทางไปทัศนศึกษา 
แต่ไม่ปรากฏว่า มีการติดตามและประเมินความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด การจัดโครงการในลักษณะดังกล่าว ย่อมกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของการบริหารงานซึ่งอาจเป็นที่ครหาได้ว่าเป็น
จัดทําโครงการเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อน
มากกว่าท่ีจะคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นท่ี
จะได้รับตลอดจนถึงความคุ้มค่ าของการใ ช้ จ่ายเงิน
งบประมาณ 
    ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการ เพ่ือให้ทราบว่า การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านท่ีเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานใน
แหล่ง หรือสถานที่ที่เป็นต้นแบบน้ัน ได้นําแนวทางตัวอย่าง
จากแหล่งหรือสถานที่ที่เป็นต้นแบบท่ีไปศึกษาดูงานมาปรับ
ใ ช้ ในการดูแลแนะนําเ ก่ียวกับสุขภาพอนามัยใ ห้แก่
ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด 
      เทศบาลควรให้ความสําคัญในการจัดทําโครงการท่ีเป็น
การใช้จ่ายงบประมาณท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซ่ึงเป็นบริการ
สาธารณะอย่างจริง จัง และพิจารณาทบทวนการต้ัง
งบประมาณโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในการ
นํากลุ่มองค์กร ผู้นําชุมชน ไปทัศนศึกษาดูงานที่อาจไม่
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือ
ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ 
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          7. ไม่จัดทํารายงานผลการศึกษาดงูาน  
              7.1  ผู้ท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เม่ือเดินทางกลับจากการไปศึกษาดู
งานในต่างประเทศแล้ว ไม่จัดทํารายงานผลการไป
ศึกษาดูงานส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ   

         ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ี เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดู
งานในต่างประเทศ ติดตามให้ผู้ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ดังกล่าว รายงานผลการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  เพ่ือ
ส่งให้จังหวัดและกระทรวงมหาดไทย  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2549 
ข้อ 43 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 
มท 0809.3/ว 2988  ลงวันท่ี 4 กันยายน 2550 เรื่อง การ
เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

             7.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
ฝึกอบรม ไม่ประเมินผลการฝึกอบรมเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 60 วัน หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืนไม่จัดทํารายงานผลการ
เข้ารับการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 
60 วัน นับแต่ เดินทางกลับถึงสํานักงาน  
 

        ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม  
ประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการฝึกอบรม และให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน จัดทํารายงานผลการเข้ารับ
การฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน  60 วันนับแต่
เดินทางกลับถึงสํานักงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์ ก รปกครองส่ วน ท้อ งถิ่ น  พ .ศ .  2 549  ข้ อ  4 3 
อย่างเคร่งครัด  

         8. เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาดู
งานในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้บริหาร
และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ
ตรวจสอบไม่พบว่ามีหลักสูตรการอบรม จึงไม่ถือว่า
เป็นการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือศึกษา
ดูงานในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 
 

     ให้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
เพ่ือหาผู้รับผิดชดใช้เงิน จากผู้เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง เน่ืองจาก
การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 หมวด 3 ข้อ 4 
วรรค 11 ท่ีให้ความหมายการดูงานว่า การเพ่ิมพูนความรู้
หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์  ซ่ึงกําหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือโครงการให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลัง
การฝึกอบรม  และขอให้กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษา 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีเช่นน้ีขึ้นอีก 

      9. ค่าลงทะเบียน  
    9 .1 เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ล ง ท ะ เ บี ย น ใ นก า ร

ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
ช่าง เทศบาลท่ัวประเทศและเมืองพัทยา  

มี เ ป้ าหมาย ท่ีจะ พัฒนาบุคลากรในสาย
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ สามารถปฏิบัติงานในระบบราชการได้มี

       อํานาจหน้าท่ีของเมืองพัทยาสามารถแบ่งได้เป็นสอง
ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการท่ีต้องกระทําในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนภายในเขตเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการเ มืองพัทยา 
พ .ศ .  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทัศนคติและ
ค่านิยมที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
และแนวคิดการจัดองค์กรสมัยใหม่ จัดโดยเมือง
พัทยา ค่าลงทะเบียนคนละ  1,500 บาท โดย
เทศบาลส่ง ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา จํานวน 
2 คน 
 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ลักษณะท่ีสองเป็นอํานาจหน้าท่ีในการบริหารราชการ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การบริหารงาน
บุคคล การเงินการคลังและพัสดุ 

การดําเนินการประชุมสัมมนาทางวิชาการของเมือง
พัทยาดังกล่าว มิใช่การดําเนินกิจการที่ต้องกระทําในการ
จัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขต
เมืองพัทยา แต่เป็นอํานาจหน้าท่ีในเรื่องการบริหารราชการ
ภายในเมืองพัทยาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ท่ีเมือง
พัทยาอาจทําได้โดยการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของตนโดย
เมืองพัทยาดําเนินการเองหรือร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรของตนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันร่วมกัน แต่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้
เมืองพัทยามีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
         ดังน้ัน เมืองพัทยาจึงไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกับ
บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและเม่ือเป็นการประชุมสัมมนาท่ีเมืองพัทยา
ไม่มีอํานาจดําเนินการแล้ว ย่อมไม่เข้าข่ายเป็นการฝึกอบรม
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหรือร่วมกันจัดตาม
หลักสูตรหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานน้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (1) การเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรม อันจะทําให้เทศบาลไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการดังกล่าวได้ 

       9.2 เบิกจ่ายเงินเป็นค่าลงทะเบียนให้กับ
ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด ตาม
โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรวินัยเ บ้ืองต้น
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และการจัดทําแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด สํานักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด และชมรมปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลจังหวัด จัดร่วมกัน 

โครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว ชมรมฯ ไม่ได้มีบทบาท
หน้าท่ีในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เนื่องจาก “ชมรม” หมายถึง การรวมกันของกลุ่มบุคคล
ท่ีมีจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน และไม่ได้มีฐานะ
ทางกฎหมาย การกระทําใดๆ ตามกฎหมายจึงไม่สามารถใช้
ในนามชมรมได้ นอกจากกิจกรรมท่ีทําร่วมกันอย่างไม่เป็น
ทางการหรือไม่มีผลตามกฎหมาย และการท่ีชมรมออก
ใบเสร็จรับเงินเป็นค่าลงทะเบียนให้กับองค์กรปกครองส่วน



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
 ท้องถิ่นนั้นจึงไม่สามารถกระทําได้ อีกทั้งในการอบรม

หลักสูตรดังกล่าวของปีงบประมาณ 2555 ได้ตรวจสอบคู่มือ
และเอกสารประกอบการอบรมพบว่า ไม่มีการนําเสนอหรือ
หลักสูตรเก่ียวกับความรู้ทางด้านวินัยตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอบรมสัมมนาฯ แต่อย่างใด 

การเบิกจ่ายตามโครงการอบรมสัมมนากับชมรมดังกล่าว 
ยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ให้ชมรม
สามารถจัดทําโครงการดังกล่าวได้และอาจเป็นเหตุให้ทาง
ราชการเสียหาย และผลการอบรมสัมมนายังไม่ได้รับการ
ยอมรับว่าความรู้ท่ีผู้ เข้ารับการอบรมจะสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพียงใด  

ใ ห้แ ต่ง ต้ั งคณะกรรมการสอบข้อเ ท็จจริ ง เ พ่ือหา
ผู้รับผิดชอบนําเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ หากเทศบาลไม่เห็น
ด้วยกับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
หารือกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยต่อไป 

        9 . 3  น า ย ก เ ท ศ ม นต รี  แ ล ะ ร อ ง
นายกเทศมนตรี เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโครงการ
อบรมหลักสูตร “การปฏิบัติชอบตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการสําหรับผู้บริหารใน
การบริหารท้องถิ่น จํานวน 11,800 บาท  

พิจารณาแล้วเห็นว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทปกครอง
ธรรมาภิบาล  จํ ากัด   ชมรมพิทักษ์สิท ธิและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสํานักบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อ 2 ระบุว่า 
บริ ษัทปกครองธรรมาภิบาล  จํ ากั ด  จะเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการดังกล่าว และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการทั้งหมด 
โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลเท่าน้ัน 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการฝึ ก อบรมของ  อปท .  พ .ศ . 2 549 
ข้อ 22 (2) กําหนดว่า การฝึกอบรมท่ีจัดโดยส่วนราชการที่
ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตาม (1) หรือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่มี
สิทธิเบิกได้ตาม (2) ให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินอัตราท่ีกําหนดค่าลงทะเบียน รวมค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องด่ืม ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน 

ดังน้ัน จึงเป็นเบิกได้เพียง 4,800 บาท เบิกเกินสิทธิ 
จํานวน 7,000 บาท  

ให้เรียกเงินจากผู้เบิกค่าลงทะเบียนส่งคืนคลัง และกําชับ
ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

      9 . 4  เบิ ก จ่ าย เงิ นค่ าล งทะ เ บียนใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานท่ี ก.ศป. 
รับรอง โดยมีมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุ ติธรรมทางปกครองร่ วมกับสํานักงานศาล
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ซ่ึงได้รับความ
ร่วมมือทางวิชาการจากสํานักงานศาลปกครองเป็น
ผู้ จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  โ ด ย ที่ ห ลั ก สู ต ร นี้ ต า ม

หลั ก สูตร ดั งกล่ า ว จึ ง เ ป็นการฝึ กอบรมที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถ
ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามความหมาย
ของคํานิยามว่าการฝึกอบรม ตามข้อ 4 แห่งระเบียบ
ดังกล่าว ซ่ึงกําหนดไว้ว่าการฝึกอบรมคือ การอบรม การ
ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
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พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นตุลา
การศาลปกครอง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ออกประกาศเพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑ์ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
แต่งต้ังเป็นตุลาการศาลปกครอง โดยมีหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งกําหนดว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองหรือหลักสูตร
กฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชน ท่ี ก.ศป.
รับรอง และผู้ ท่ีผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์ ท่ี
กําหนดจะได้รับประกาศนียบัตร  “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน
ท่ี ก.ศป. รับรอง”  

 

วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม 
การศึกษา ดูงาน การฝึกงานหรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศโดยมีโครงการหรือหลักสูตรและ
ช่วงเวลาจัดท่ีแน่นอนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงกรณีในลักษณะเดียวกันน้ี 
กรมบัญชีกลางได้เคยตอบข้อหารือของมหาวิทยาลัย
อุ บ ล ร าช ธ า นี  ต ามหนั ง สื อ  ลั บ  ด่ ว น ท่ี สุ ด  ท่ี  กค 
0406.4/31714 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่อง การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน ท่ี ก.ศป.รับรอง ว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบดังกล่าวได้ 

ขอให้นําเงินท่ีเบิกจ่ายไปโดยไม่มีสิทธิตามระเบียบของ
ทางราชการ ส่งคืนคลังเทศบาลโดยด่วน 

       9.5 เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนโครงการ
สัมมนาทางวิชาการและการทัศนศึกษาดูงานเรื่อง 
การพัฒนาภาวะผู้นําท้องถิ่น ท้องท่ี หัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อพัฒนาอําเภอเมืองฯ มีสันติสุขอย่าง
ย่ังยืน ณ จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และ
กรุงเทพฯ  

      ซ่ึงให้กํานันตําบลและปลัดอําเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจําตําบล ซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อปท. 
หรือเป็นโครงการที่ อปท. ดําเนินการเอง  

 

บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อปท. หรือเป็นการ
ฝึกอบรมโดย อปท.ดําเนินการเอง เป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 จึง
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามจํานวนข้างต้นมิได้ 

ให้ดําเนินการคืนเงินจากผู้รับผิดชอบนําส่งคืนคลัง  
ก่อนดําเนินการอนุมัติโครงการต่างๆ ผู้อนุมัติและผู้

เสนอโครงการต้องศึกษา ทําความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการน้ันๆ 
โดยแต่ละโครงการต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือ
กําหนดกิจกรรมและงบประมาณให้สอดคล้องต่อการบรรจุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

10. เทศบาลจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
โครงการพัฒนาองค์กรการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างบุคลากรในองค์กร  

การฝึกอบรม จัดให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอําเภอ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหมวดเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี 
ท้ัง 7 แห่ง  

 

ตามหน้าท่ีของเทศบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ  

1) อํานาจหน้า ท่ีในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น อํานาจในการ
จัดการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 กําหนดให้เทศบาล
ตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลตําบล มาตรา 51 อาจ
จัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลตําบลได้ 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 กําหนดให้เทศบาลมี
อํานาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่ อ
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ประโยชน์ของประชาชนภายในเขตท้องถิ่น  

ซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีอํานาจหน้าที่ ในเทศบาลทําการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ไว้แต่อย่างใด  

ดังน้ันการที่เทศบาลจัดทําโครงการฯ ดังกล่าว เป็นผล
ทํ า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ บิ ก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

อนึ่ง กรณีน้ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตอบ
ข้อหารือของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหนังสือที่ 
มท 0804.3/3318 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอ
เมืองเพชรบรูณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ให้หาตัวผู้รับผิดชอบนําเงินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7 แห่ง ส่งคืนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป  

ขอให้กําชับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัดในโอกาสต่อไปจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

11. อบต. เบิกจ่ายค่าเหมารถตู้ เพ่ือไปติดต่อ
ประสานงานและเตรียมความพร้อมตามโครงการ
อบรมสัมมนา เ พ่ือ พัฒนาศั กยภาพผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
ฝึกอบรมและการศึกษาดูงานายในประเทศ 

 

กรณีดังกล่าวผู้ขออนุมัติโครงการสามารถสืบค้นข้อมูล
สถานที่ แ ละ เส้ นทางจาก อิน เทอร์ เ น็ ต  หรื อ ติด ต่อ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี
ทางโทรศัพท์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ติดต่อประสานงาน 
ผู้บริหารท้องถิ่นควรพิจารณาถึงความจําเป็นและเหมาะสม 
และคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ 

   12. ไม่ใช่ผู้มีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
              12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเดินทาง
ไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ไม่ใช่ผู้ มี
หน้าที่โดยตรง หรือผู้เกี่ยวข้อง  
 

          ในการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับ
การการฝึกอบรม หรือเดินทางไปศึกษาดูงาน ขอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้ รับผิดชอบโดยตรง  โดยให้ถื อปฏิ บั ติตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 7 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท0808.2/ว 3446 ลง
วันท่ี 19 ตุลาคม 2548 เ ร่ือง การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศและการศึกษา ดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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        12.2 มีการอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน

ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องตามโครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน  

ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชน
และศึกษาดูงาน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และแนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นําชุมชน สามารถร่วม
แก้ไขปัญหาในชุมชนได้พัฒนาประชาชนให้ มี
ศักยภาพเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานกับองค์กรเทศบาล ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 
โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
อบรมฯ จํานวน 18 ราย  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 ข้อ 7 ท่ีกําหนดว่า การจัดฝึกอบรม 
การเดินทางไปจัด และเข้ารับการฝึกอบรม การเดินทางไปดู
งานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ ตามที่กําหนดใน
หลักสูตร ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ โดยให้พิจารณา
อนุมัติเฉพาะผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

ขอให้นําเงินส่งคืนคลังเทศบาลฯ และกําชับเจ้าหน้าท่ี
ให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

      12.3 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
จัดทําภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ .  กับ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด 

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้รับความรู้จากสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ปลูกฝัง
การเรียนรู้ สืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ พัฒนาความคิดกว้างไกล นําประสบการณ์
มาพัฒนาในการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป โดยจัดไป
ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์  

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 และครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 2,563 คน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของอบจ. 
จํานวน 63 คน  

เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอก
สถานท่ีจากเงินงบประมาณ 

อบจ . ช้ีแจงเหตุผลว่า  โครงการดังกล่าว
ดําเนินการภายใต้อํานาจหน้าท่ี ท่ีได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .  2542 มาตรา  17 (6) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 มาตรา 4,6,9 
(6)15(3)22 และมาตรา 25 เพ่ือปลูกฝังการเรียนรู้ 
การสืบค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์

       จากการพิจารณาหลักการและเหตุผล และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวมีขึ้น
เพ่ือต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการ
เรียนรู้ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างขึ้น คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของอบจ. 
จํานวน 63 คน ที่ร่วมไปในโครงการน้ี จึงน่าจะเป็นผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่มีความจําเป็นต้องไปร่วมกับคณะ
นักเรียน เน่ืองจากมีครูผู้ควบคุมไปด้วยถึง 177 คน ดังน้ัน
จึงไม่อาจนําค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานของอบจ. จํานวน 63 
คน จํานวนเงินรวม 33,390 บาท มาเบิกจ่ายเงินของทาง
ราชการได้ ซ่ึงได้แก่ 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและการแสดงโชว์ 
63 คน ๆ ละ 145 บาท คิดเป็นเงิน 9,135 บาท 

- ค่าบัตรผ่านประตู 63 คน ๆ ละ 375 บาท คิดเป็น
เงิน 23,625 บาท 
- ค่าอาหารม้ือเช้า 63 คน ๆ ละ 10 บาท คิดเป็นเงิน 
630 บาท 
       ขอให้หาผู้รับผิดชอบนําเงินจํานวน 33,390 บาท  
ส่งคืนคลัง อบจ. ให้ครบถ้วน เสร็จสิ้นโดยเร็ว และต่อไป
ขอให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก  

ในการพิจารณาจัดทําโครงการคร้ังต่อไป ขอให้พิจารรา
ด้วยว่าไม่เป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการเองได้ และไม่เป็น
กิจกรรมท่ีจัดซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ท่ีหลากหลาย อันจะส่งผลให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถพัฒนาความคิดให้กว้างไกลย่ิงขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และเพ่ือประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาของ
เยาวชนในจังหวัด 

จังหวัด ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  13. โครงการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืนด้วยภูมิ
ปัญญาแบบวิถีไทย  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 

กลุ่ม เ ป้าหมายได้แก่  เ ด็ก  เยาวชน  สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด 

ใช้อาคารหอประชุมสยามนิรมิต เป็นสถานที่
ดําเนินงาน 

จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 
7 รุ่นๆ ละ 1 วัน จํานวน 12,950 คน  

ครึ่งวันแรกฟังการบรรยายโดยวิทยากรจาก
สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัด เรื่อง “การพัฒนาชุมชน
ให้เข็มแข็งและย่ังยืนด้วยภูมิปัญญาแบบวิถีไทย”  

ครึ่งวันหลังชมการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนต่างๆ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของ
ชนเผ่าและดินแดนของชนชาติไทยและอดีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติไทยท่ีมีอยู่ท่ัว
ภูมิภาค หลักธรรมในการดําเนินชีวิตและแนว
ทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  

เบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ จากการโอน
เพ่ิมงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

- บัตรเข้าชมการแสดงคนละ 1,000 บาท  
- ค่าเช่าสถานท่ีเพ่ือฟังการบรรยายวันละ 

30,000 บาท 
 

จากจดหมายบันทึกสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการฯ พบว่า 

1) กิจกรรมจัดข้ึนในวันจันทร์ – ศุกร์ กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมีมุมมองว่ากิจกรรมที่จัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน  

2) ค่าเข้าชมการแสดงคนละ  1,000 บาท  หาก
กลุ่มเป้าหมายต้องการชมการแสดงโดยเดินทางไปเองต้อง
ชมกลางคืนและเสียค่าใช้จ่ายในการชมคนละ 2,000 บาท 
ซ่ึงเกินกําลังท่ีผู้ปกครองจะพาบุตรหลานหรือคนในครัวเรือน
ไปเข้าชมเองได้ เป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนที่ได้ชมการ
แสดงของคนไทยที่มีช่ือเสียงระดับโลก  

3) ใช้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีมีทักษะความรู้เฉพาะ
ทางเป็นผู้บรรยาย ซ่ึง อบจ. มีบุคลากรท่ีมีความพร้อมใน
ด้านแนวทางและวิธีการดําเนินงานแต่ไม่มีความพร้อมใน
ด้านการจัดกิจกรรมการบรรยายและการแสดงและมุ่งหวัง
ว่ากิจกรรมท่ีดําเนินการจะปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุก
คนมีความรักชาติ สามัคคี และภูมิใจในความเป็นไทย  

4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 12,950 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 
ของประชากรในจังหวัด 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของโครงการฯ อบจ. มีบุคลากรที่
มีความพร้อมในด้านแนวทางและวิธีการดําเนินงานเท่าน้ัน 
ส่วนวิทยากรท่ีบรรยายและการแสดง อบจ. ไม่มีความพร้อม 

การดําเนินการของโครงการฯ ซํ้าซ้อนกับการเรียนรู้
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจ และหน้าท่ีในการจัดการระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ 
ลักษณะของการดําเนินงานให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ กิจกรรมที่เป็นภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด มุ่งต่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นหรือประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก  

แต่โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการ 12,950 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของประชากรในจังหวัด มิใช่มุ่งต่อ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม  



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อีกทั้งลักษณะของโครงการมิใช่การฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานตามความหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2549 ท่ีกําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

เป็นการชมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทยและวิถีชีวิตของคนพ้ืนบ้านในหมู่บ้านไทย 4 ภาค จาก
การแสดงบนเวที ทําให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไป
กับการแสดง 

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2 541  และ ท่ี แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  ข้ อ  34  และระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 67 

การจัดทําโครงการดังกล่าว บุคลากรของหน่วยงาน
ควรมีความพร้อมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมของโครงการฯ 
อย่างครบถ้วนด้วย 

เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายท่ีขัดต่อหนังสือสั่งการและ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เห็น
ควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด เพ่ือ
หาตัวผู้รับผิดชอบและชดใช้เงินส่งคืนคลัง 

กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพ่ือมิ
ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

14. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนใน
การคัดแยกขยะ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเบิกค่าเบ้ียประกัน
ชีวิต จํานวน 750 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  

 

ซ่ึงการเบิกจ่ายดังกล่าวไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดอนุญาตให้
จ่ายได้ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

ขอให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จํานวน 
750 บาท ส่งคืนคลังเทศบาล โดยเร็วและกําชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด
ในโอกาสต่อไป 

15. โครงการฝึกซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัย
เบ้ืองต้น  

     เบิกค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล

     ตามหนังสือสั่งการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับ อปพร. ในกรณี
เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหรือเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการตามคําสั่ง มิใช่หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายสําหรับ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เรือน (อปพร.) คนๆละ 150บาท  

     จากการตรวจสอบ  พบว่า  เบิก จ่ าย
ค่าอาหารสําหรับผู้ เข้ารับการอบรมตามอัตรา
ค่าอาหารในการฝึกอบรมสําหรับการอบรมระดับ
ต้นในสถานท่ีของทางราชการ กรณีจัดอาหาร
ไม่ครบทุกม้ือไม่เกิน 300 บาท ต่อคน ต่อวัน และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การต้ัง
งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ข้อ 3 กรณีเดินทางไปฝึกอบรม
หรือมีคําสั่งให้เดินทางไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับ 1 หรือระดับปฏิบัติงาน 

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมจึงถือว่า อปพร. มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ตามคํานิยามของคําว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น และมิใช่ผู้
ท่ีกระทรวงมหาดไทยส่ังให้ไปปฏิบติัราชการให้ อปท.และได้
กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท. 
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549  

ดังนั้นการเบิกจ่ายค่าอาหารจึงเบิกจ่ายได้ในลักษณะ
ของการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ตามข้อ 31(1) ซ่ึงเบิกจ่าย
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกกรณีจัดใน
สถานที่ของทางราชการ ไม่ครบทุกม้ือ ไม่เกินคนละ 75 
บาท ต่อคน ต่อวัน อบต.จึงเบิกจ่ายค่าอาหารไม่ถูกต้องเกิน
กว่าท่ีระเบียบกําหนด 

ขอให้นําเงินที่เบิกเกินสิทธิส่งคืนคลัง และพิจารณา
โทษทางวินัยกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณี
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือหรือระเบียบดังกล่าว ตามควรแก่กรณี
ต่อไป 

      16. โครงการนันทนาการสําหรับผู้สูงอายุ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี เ พ่ือสร้างความ
สนุกสนานและความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าของตน มีความเช่ือม่ัน
ในตนเองและสังคม โดยจัดทัศนศึกษาจังหวัดต่าง 
ๆ และจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมกีฬาฮาเฮ โดยเบิกจ่าย
เป็นค่าเช่าเหมารถปรับอากาศ ค่าอาหารและ
เครื่องด่ืม ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา  

 

         การดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อพา
ผู้สูงอายุไปทัศนาจร ไม่ใช่การอบรม ดูงานตามนัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
อปท. พ.ศ.2549 
         เป็นการจ่ายท่ีไม่มีระเบียบ กฎหมาย อนุญาตให้จ่าย
ได้ และการใช้จ่ายเงินในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0313.4/ว 1347 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. และเทศบาลต้ัง
งบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ไม่
ประหยัด จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เน่ืองจากเทศบาลจะ
จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้ แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
ตามนับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินแผ่นดินของ อปท. พ.ศ.2547 ข้อ 67 

 


