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การเบิกจ่าย
การเบกจาย
ค่าตอบแทน อปพร
อปพร..
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ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร.
1. ดูแลการจราจรให้กบั นักเรียน
2.2 คาตอบแทนอาสาสมครจราจร
่
สส ั
3. ปฏิบตั หิ น้าที่ กูช้ ีพ กูภ้ ยั
4. ค่าตอบแทน อปพร. เจ้าหน้าที่ OTOS เกินสิทธิ
5. อปพร. อยูู่เวรยาม
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย
1. เครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม หรือการ
ป้องกันอัจตรายที่เทศบาล สขาภิ
ปองกนอจตรายทเทศบาล
สุขาภบาล
บาล และเมื
และเมองพทยา
องพัทยา สามารถจดซอไดเองอยู
สามารถจัดซื้อได้เองอย่กอนแลว
อ่นแล้ว
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดิม
2. เครื่องแต่งกายต่อไปนี้ให้ใช้สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ
งานประจํารถขนขยะ งานกวาด-ล้าง-ตลาด งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจํา
โรงฆ่าสัตว์ งานเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ และงานฉีดพ่นสารเคมี ประกอบด้วย
2.1 เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)
2.2 ถุงมือยางหรือหนัง
2.3 ผ้าปิกปาก-ปิดจมูก
2.4 เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง
2.5 รองเท้ายางหุ้มส้น สุงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต)
2.6 เสื้อกันฝน
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การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ต่อ)
3. เครื่องแต่งกายที่จําเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์
เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ เป็นต้น
4. เครื่องแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติ
งานด้านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล การป้
งานดานการแพทย
การปองกนการตดเชอ
องกันการติดเชื้อ หรื
หรอรงสตาง
อรังสีต่าง ๆ เช่
เชนน
ชุดที่ใช้ในห้องผ่าตัด (เสื้อกาวด์ ถุงมือ ผ้าปิดปาก)
ตามรายการข้อ 1 – 4 ให้เบิกค่าวัสดุเครื่องต่างกายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ
จําเป็น เหมาะสม กับลักษณะของแต่ละงานที่ต้องใช้ และเป็นไปโดยประหยัด
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี
5. เครื่องแต่งกายที่เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ
เครื่องแบบ แบบฟอร์ม ชุดฟาติก ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และชุดประจําท้องถิ่น
6. ในกรณีมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนอกเหนือจาก
หลักเณฑ์นี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานที่ใช้
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การเบิกจ่ายเพือ่ สนับสนุ นกิจการ อปพร.
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง การตัง้ งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการตัง้ งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายใหม่ ดังนี้
1. กรณี เครื่องแต่งกาย อปพร. (เทศบาล และ อบต.)
1.1 อปท.อาจพิจารณาตัง้ งบประมาณและเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย อปพร. เพื่อแจก
ให้แก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรที่ อปท.จัดอบรม หรือผูป้ ฏิบตั ิการด้าน อปพร. คนละไม่
เกิน 2 ชุชดด ต่ตอป
เกน
อปี ทัทงน
ง้ นี้ แบบของเครื
แบบของเครองแตงกายใหเปนไปตามททางราชการกาหนด
และให
่องแต่งกายให้เป็ นไปตามที่ทางราชการกําหนด และให้
คํานึ งถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลังของ อปท.นั้น ๆ ด้วย
1.2 การจัดหาเครื่องแต่งกายชุดฝึ ก อปพร. หรือชุดปฏิบติ การ อปพร. ซึ่งประกอบด้วย
หมวด เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทัง้ บัตรประจําตัว อปพร. วุฒบิ ตั ร อปพร. และเข็ม
เครื่องหมาย อปพร. ให้ดําเนิ นการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุท่ี อปท.ถือปฏิบตั ิ
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การเบิกจ่ายเพือ่ สนับสนุ นกิจการ อปพร. (ต่อ)
2. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณี อปท.มีคาํ สัง่ ใช้ อปพร. ปฏิบตั งิ านในศูนย์ อปพร. หรือ
นอกที่ตง้ั ศูนย์ อปพร. ไม่นอ้ ยกว่า 8 ชัว่ โมง ให้เบิกเงินค่าตอบแทนได้ไม่เกินคนละ 200 บาท
3. กรณี เดินทางไปฝึ กอบรมหรือมีคาํ สัง่ ให้เดินทางไปราชการจะเบิกค่าตอบแทนตามข้อ 2
มิได้ แต่ให้เบิกค่าใช้
ใ จา่ ยตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้
ใ จา่ ยในการฝึ
ใ
กอบรมของ อปท. หรือ
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น แล้วแต่กรณี ได้ไม่
เกินสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 1 หรือ ระดับปฏิบตั งิ าน เว้นแต่ผูท้ ่เี คยเป็ นข้าราชการ
ให้เบิกได้ในระดับสุดท้ายก่อนพ้นจากราชการ
4. การตัง้ งบประมาณตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 รวมถึงค่าใช้จา่ ยอืน่ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
อปพร ใหตงงบประมาณในหมวดคาตอบแทน
อปพร.
ให้ตง้ั งบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใชสอยและวสดุ
ใช้สอยและวัสด หามมใหตงงบประมาณอุ
ห้ามมิให้ตง้ั งบประมาณอดหนน
ดหนุ น
ศูนย์ อปพร.
5. ให้ใช้หลักเกณฑ์น้ ี ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ ไม่กระทบต่อการ
ดําเนิ นงานตามหนังสือที่อา้ งถึงไปก่อนแล้ว
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ขอบกพรอง การเบิกจายคาตอบแทนของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร)
ขอบกพรองที่ตรวจพบ
1. เทศบาลมีคําสั่งแตงตั้ง อปพร. เพื่อเขา
รวมสนับสนุนดูแลการจราจรใหกับนักเรียน
โรงเรียน และใหบริการประชาชนที่ปอมตํารวจ
หนาองคการโทรศัพท เทศบาลไดเบิก
คาตอบแทนใหกับ อปพร. 2 ชวงเวลา คนละ
400 บาท ประกอบดวย
- คาตอบแทนการปฏิบัติหนาที่ดูแล
การจราจรใหกบั นักเรียน
- คาตอบแทนการใหบริการประชาชนที่
ปอมตํารวจหนาองคการโทรศัพท
- คาตอบแทน อปพร. โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต เทศบาลฯ มิไดออกคําสั่งให
อปพร. แตละรายปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย
อปพร. และตามตารางการปฏิบัติงานระบุเวลา
การปฏิบัติงานตั้งแต 18.00 – 24.00 น. รวม
6 ชั่วโมง เปนปฏิบัติการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันฝาย
พลเรือน (อปพร.) เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายคาตอบแทน และคาวัสดุเครื่องแตง
กายของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.)

ขอเสนอแนะ
เปนการไมปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคา
วัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันฝาย
พลเรือน (อปพร.) ขอ 2 การเบิกจายเงิน
คาตอบแทนกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
คําสั่งใช อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย อปพร. หรือ
นอกที่ตั้งศูนย อปพร. ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ให
เบิกเงินคาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท
ในโอกาสตอไปใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและ
ผูมีอํานาจอนุมัติตรวจสอบกอนการอนุมัติและ
กอนการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและคาตอบแทนของ อปพร.
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายคาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตง
กายของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.)

2. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2555 มีการตั้งงบประมาณหมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภท
คาตอบแทนอาสาสมัครจราจร
คาใชจายโครงการชุมชนทองถิ่นรวมใจตาน
ภัยจราจร ซึ่งการดําเนินการตามโครงการ
ดังกลาวเทศบาลกําหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานของอาสาจราจรในโครงการระหวาง
เวลา 06.00 – 18.15 น. โดยเนนใหความ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนกอนเขาและออกจาก
โรงเรียนในชวงเชา ตั้งแตเวลา 06.00 น.– 08.50 น.
และในชวงเย็นตั้งแตเวลา 14.45 น. – 16.45 น.
รวมเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ
จราจรในจุดที่กําหนดในโครงการเพียงวันละ

ซึ่งตามหนังสือสั่งการกําหนดไวตอง
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ใหเบิกเงิน
คาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท จึง
เบิกจายไมถูกตอง
เปนการไมปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและคา
วัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ขอ 2 ที่กําหนดวา การเบิก
จายเงินคาตอบแทนกรณีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีคําสั่งให อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย
อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนยไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
ใหเบิกเงินคาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท

ขอบกพรองที่ตรวจพบ
4 ชั่วโมง 50 นาที

ขอเสนอแนะ
ใหเรียกเงินจากเจาหนาที่ที่ไดรับ
คาตอบแทนดังกลาว เพื่อนําเงินสงคืนคลัง
เทศบาล แลวสงสําเนาใบเสร็จรับเงินและ
หลักฐานการนําเงินฝากธนาคารใหสํานัก
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรวจสอบ
3. อบต. จัดทําโครงการบริหารจัดการ
จากการตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร
หนวยกูชีพ มีวัตถุประสงค เพื่อจัดบริการแพทย ประกอบการเบิกจาย พบวา อบต. มีคําสั่งแตงตั้ง
กอนสงโรงพยาบาลตลอด 24 ชม.ใหผูรับบริการ เจาหนาที่กูชีพประจําหนวยกูชีพ อบต. ใหปฏิบัติ
ที่เจ็บปวยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุไดรับ
หนาที่โดยอยูเวรปฏิบัติงานประจํา
ณ ศูนย
บริการที่มีมาตรฐานอยางทันทวงที เปนการสราง ปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
หลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อ แบงเปน 2 ผลัด กําหนดใหเบิกจายเปนคา
เกิดการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ลดความ
เบี้ยเลี้ยง ผลัดละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท และได
สูญเสีย และคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งทางรางกาย
เบิกจายคาตอบแทนใหผูปฏิบัติการกูชีพ-กูภัย ใน
และจิตใจ โดยเบิกจายเปน คาตอบแทนเจาหนาที่ จํานวนนี้ มีผูปฏิบัติการที่เปนบุคคลภายนอก
ผูปฏิบัติการ กูชีพ-กูภัย และคาวัสดุงานปองกัน ซึ่งไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน โดยมิใช
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานสวนทองถิ่นและมิใชอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
การจาย คาตอบแท นใหผูปฏิบัติการที่
เปนบุคคลภายนอกและมิใชอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) มิอาจกระทําได
เนื่องจากไมมีระเบียบหรือหนังสือคําสั่งการใดให
เบิกจายได เปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 67 และไมอาจเบิกจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม เนื่องจากตามคําสั่ง
อบต. สั่งใหเจาหนาที่กูชีพประจําหนวยกูชีพ
อบต. ปฏิบัติหนาที่อยูเวร ปฏิบัติงานประจํา ณ
ศูนยปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ ที่ตั้งอยูในอาคาร
ที่ทําการ อบต. จึง ไมอาจเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการไดอีกเชนกัน
ขอใหนําเงินที่เบิกจายคาตอบแทนใหแก
ผูปฎิบัติการที่มิใชบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและมิใชอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
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4. อบต.จายคาตอบแทนใหกับสมาชิก
อปพร. และเจาหนาที่ OTOS ที่ปฏิบัติหนาที่
ประจําจุดตรวจชวงเทศบาลปใหม เทศบาล
สงกรานต เกินกวาอัตราที่หนังสือสั่งการกําหนด
ดังนี้
1. เบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่
ประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปใหม 29 ธ.ค. – 4
ม.ค. ตามคําสั่ง อบต. โดยมีการมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ใน 1 วัน แบงเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกัน ชวงเวลาละ 8 ชั่วโมง จึงเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจจํานวน 16 ชั่วโมง
ตอวันติดตอกัน ซึ่งมี 1 ราย ไดปฏิบัติหนาที่ 24
ชั่วโมงติดตอกัน ตั้งแตเวลา 06.00 – 06.00 น.
ของวันถัดไป และมี 2 รายไดปฏิบัติหนาที่
ติดตอกันตั้งแตเวลา 18.00 – 06.00 น. ของวัน
ถัดไป และเริ่มปฏิบัติหนาที่ตอเวลา 08.00 –
24.00 น. ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ 28 ชั่วโมง
โดยเวนระยะเวลาที่ไมตองปฏิบัติหนาที่เพียง 2
ชั่วโมงระหวางเวลา 06.00 – 08.00 น.
2. เบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่
ประจําจุดตรวจชวงเทศกาลสงกรานต 11 – 17
เมษายน ตามคําสั่ง อบต. โดยมีการมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ใน 1 วัน แบงเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกัน ชวงเวลาละ 8 ชั่วโมง จึงเปนการ
ปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจ จํานวน 16 ชั่วโมง
ตอวันติดตอกัน
3. เบิกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่
ประจําจุดตรวจชวงเทศกาลปใหม 27 ธ.ค. – 2
ม.ค. ตามคําสั่ง อบต. โดยมีการมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ใน 1 วัน แบงเปน 2 ชวงเวลา
ติดตอกันเวลาละ 8 ชั่วโมง จึงเปนการปฏิบัติ
หนาที่ประจําจุดตรวจ จํานวน 16 ชั่วโมงตอวัน
ติดตอกัน

ขอเสนอแนะ
พลเรือน (อปพร.) สงคืนคลัง อบต. ใหครบถวน
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และตอไปขอใหสั่งกําชับและ
ควบคุมใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบฯ ดังกลาว โดยเครงครัด
จากการตรวจสอบพบวา อบต.จาย
คาตอบแทนตามชวงเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่
ชวงเวลาละ 200 บาท ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ 2
ชวงเวลาใน 1 วัน ไดเบิกจายคาตอบแทนใหกับ
สมาชิก อปพร. จํานวน 400 บาท/คน/วัน โดยที่
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
คาตอบแทนและคาวัสดุเครื่องแตงกายของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
กําหนดใหสามารถเบิกจายเงินคาตอบแทนกรณี
อปท. มีคําสั่งให อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย อปพร.
หรือนอกที่ตั้งศูนย อปพร. ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
ใหเบิกเงินคาตอบแทนไดไมเกินคนละ 200 บาท
พิจารณาแลวเห็นวา การสั่งให อปพร.อยูเวร
ยามเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนระยะเวลาติดตอกันเปน
เวลานาน ถือเปนการสั่งโดยมิไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสม หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน และการสั่งการให
ปฏิบัติหนาที่แมวาจะปฏิบัติเปน 2 ชวงเวลา/วัน
รวมแลวจํานวน 16 ชั่วโมงตอวันติดตอกัน ก็ถือ
ไดวาไดปฏิบัติหนาที่ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตาม
หนังสือสั่งการดังกลาว จึงเบิกคาตอบแทนได
เพียงไมเกินคนละ 200 บาท/วัน ดังนั้นการจาย
คาตอบแทนจํานวน 400 บาท/คน/วัน ถือเปน
การเบิกจายคาตอบแทนสูงกวาอัตราที่หนังสือสั่ง
การกําหนด 200 บาท/คน/วัน
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5. อบต.เบิกจายคาตอบแทนสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใน
การปฏิบัติหนาที่อยูเวรยามประจําศูนย อปพร.
ในชวงเวลากลางคืน ตั้งแตเวลา 18.00 – 16.30
น. ของวันรุงขึ้น เปนประจําทุกเดือน วันละ 3
ราย อัตรารายละ 200 บาทตอวัน รวมระยะเวลา
12 เดือน
อบต.ชี้แจงวา การปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การ
ตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)

ขอเสนอแนะ
การเบิกจายเปนคาตอบแทนให อปพร.
เปนประจําทุกเดือนโดยมีผูปฏิบัติหนาที่จํานวน
3 ราย แตละวันในการอยูเวรยามประจําศูนย
อปพร. ถือเปนการเบิกจายที่ไมประหยัดและ
เกินความจําเปน และเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2547 ขอ 67 ที่กําหนดวา “องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแต
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว”
ซึ่งหนังสือที่อางถึงในการเบิกจายมิใชระเบียบ
ขอบังคับ หรือคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ใชใน
การเบิกจายเงินจากคลัง จึงไมสามารถนํามาถือ
ปฏิบัติได เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา
5 วรรคแรก บัญญัติวา “ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้” และมาตรา 88 วรรคแรก บัญญัติวา
“ระเบียบวาดวยการคลัง การงบประมาณ
การโอน การจัดการทรัพยสิน การซื้อ การจาง
คาตอบแทนและคาจางใหเปนไปตามระเบียบของ
มท.” ดังนั้น การที่จะเบิกจายเงินคาตอบแทน
ใหกับ อปพร. ก็ชอบที่จะดําเนินการใหมีการออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมารองรับเสียกอน
จึงจะทําใหการเบิกจายเงินจากคลังถูกตองตาม
กฎหมายจัดตั้ง อปท.
นอกจากนี้ หนังสือที่อางถึงลงนามโดย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาศัยอานาจตามขอ 4
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติม เปนเพียงการกําหนดใหปลัด มท.
รักษาการตามระเบียบ โดยใหมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปกิบัติ
ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบเทานั้น มิใช

ขอบกพรองที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะ
หนังสือสั่งการที่ มท.กําหนด จึงไมสามารถนํามา
ถือปฏิบัติเพื่อเบิกจายเงินไดตามนัยขอ 67 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2547
ดังนั้น เมื่อไมมีระเบียบ มท. เรื่องการเบิก
จายเงินคาตอบแทนใหกับ อปพร. การที่ อบต.
จายเงินดังกลาวไป จึงเปนการเบิกจายเงินโดยไม
มีกฎหมาย ระเบียบ ใหอํานาจ อบต.จายได การ
เบิกจายเงินคาตอบแทนใหกับ อปพร. ดังกลาว
จึงเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 67
เปนเหตุให อบต.ไดรับความเสียหายทั้งจํานวน
ตามจํานวนเงินที่จายไปทั้งสิ้น
ใหเรียกเงินคืนคลัง อบต. และใหตรวจสอบ
กรณีมีการเบิกจายในลักษณะดังกลาวยอนหลัง
และนําสงคืนคลัง อบต.ตอไป พรอมทั้งกําชับให
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของทําความเขาใจกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของและถือปฏิบัติ
ใหถูกตองตอไป

