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ดา้นเงนิสะสม

1

ขอ้บกพร่อง ดา้นเงนิสะสม

1. จา่ยขาดเงนิสะสม โครงการเพื่อการลงทนุหรอืใชว้งเงนิงบประมาณที่มีมูลค่าสูง บางโครงการไม่ใช่

   กจิการที่จดัทาํเพื่อบาํบดัความเดือดรอ้นของประชาชน 

2. จา่ยขาดเงนิสะสมเป็นค่าครุภณัฑท์ี่ดินและสิง่กอ่สรา้ง ไดแ้ก ่จดัซ้ือที่ดินเพื่อเตรยีมก่อสรา้ง 

   อาคารสาํนกังาน รถต่าง ๆ เครื่องปรบัอากาศ เครื่องปัม๊น้ํา แทรกเตอร ์เรอืจกัรยานยนตน้ํ์า ๆ

3. จา่ยขาดเงนิสะสม เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่ากอ่สรา้ง ต่อเติมหอ้งน้ํา ซ่อมแซมถนนลูกรงั 

   ขุดลอกร่องน้ํา ซ่อมถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ปรบัปรุงโรงจอดรถ ปรบัปรุงอาคาร เป็นตน้

4. จา่ยขาดเงนิสะสมจดัซ้ือถงัเกบ็น้ําพลาสตกิ เต็นทผ์า้ใบทรงโคง้โตะ๊กลม เกา้อี้พลาสติก

   วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น  เป็นตน้

5. จา่ยขาดเงนิสะสมเป็นเงนิอดุหนุนใหก้ารท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดั เบกิจา่ยโครงการเทดิทูน 

็ ใ ้ ่ โ ้

2

   สถาบนัสาํคญัของชาต ิเป็นค่าใชจ้า่ยเลอืกตงัซ่อมสมาชิกทอ้งถนิ  โครงการแข่งขยักฬีามวยปลาํ 

6. จา่ยขาดเงนิสะสมเป็นค่ารกัษาพยาบาล ค่าตอบแทนคณะผูบ้รหิารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่นตกเบกิ

7. จา่ยเงนิทนุสาํรองเงนิสะสมจดัซ้ือผา้ห่มกนัหนาว 

8. ยมืเงนิสะสมจา่ยค่าจา้งโครงการกอ่สรา้ง คสล.

9. ไม่มีหลกัฐานขออนุมตัหิรอืการอนุมตัขิองสภาเทศบาลใหต้รวจสอบ
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1. ระเบยีบกระทรวง มหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็

รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 

    ขอ้ 88  กจิการใดที่มีงบประมาณรายจา่ยประจาํปีอนุญาตใหจ้า่ยไดแ้ลว้ แต่ระยะสาม

ื ปี ป  ป ไ ่ส ั ็ ไ ้ ี ี่ ํ ิ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกีย่วขอ้ง 

เดอนแรกของปงบประมาณ อปท.ไมสามารถจดเกบรายไดเพยงพอทจะดาเนนการตาม

งบประมาณ อปท.อาจนําเงนิสะสมทดรองจา่ยไปพลางกอ่นได ้

                วรรค 2 กรณี อปท. ไดร้บัแจง้การจดัสรรเงนิอดุหนุนที่รฐับาลระบุ

วตัถปุระสงคใ์หไ้ปดําเนินการตามอาํนาจหนา้ที่ยกเวน้งบลงทนุ แต่ยงัมิไดร้บัเงนิ หากมี

ความจาํเป็นตอ้งใชจ้า่ยเงนิกอ่น อปท.อาจนําเงนิสะสมทดรองจา่ยไปพลางกอ่นได ้

ื่ ไ ้ ั ิ ป ั ่ ้ ใ ้ ั ึ ั ชีส่ ใช้ ิ ส ส ี่ ื ิ ี ี่เมอไดรบเงนงบประมาณดงกลาวแลวใหบนทกบญชสงใชเงนสะสมทยมตามวธการทกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นกาํหนด

                 วรรค 3 กรณี อปท.ใดมีกจิการพาณิชย ์หากมีความจาํเป็นกจิการพาณิชย์

อาจขอยมืเงนิสะสมของ อปท.ไปทดรองจา่ยเพือ่บรหิารกจิการกอ่นได ้โดยขอความ

เหน็ชอบจากสภาทอ้งถิ่นและใหส้ง่ชดใชเ้งนิยมืสะสมเม่ือสิ้นปีงบประมาณ

      ขอ้ 90 กรณีที่งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้ หรอื อปท.มีงบประมาณ

ไม่เพยีงพอที่จะจา่ย หรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมาณเพือ่การนั้นไว ้ให ้อปท.จา่ยขาดเงนิ

สะสมได ้โดยไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ่นในกรณี ดงัต่อไปน้ี

                (1) รบัโอน เลื่อนระดบั เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานสว่นทอ้งถิ่น 

                (2) เบกิเงนิใหพ้นกังานสว่นทอ้งถิ่นตามสทิธติลอดจนลูกจา้งมีสทิธไิดร้บั

เงนิอืน่ตามกฎหมาย ระเบยีบ คาํส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การ มท. ในระหว่างปีงบประมาณ

                 (3) ค่าใชจ้า่ยตาม (1) และหรอื (2) ใหถ้อืเป็นรายจา่ยในปีนั้น 

        ขอ้ 91 ภายใตบ้งัคบั ขอ้ 89 ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกดิข้ึน ใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถิ่นอนมตัจิา่ยเงนิขาดเงนิสะสมไดต้ามความจาํเป็นในขณะนั้น โดยคาํนึงถงึฐานะทองถนอนุมตจายเงนขาดเงนสะสมไดตามความจาเปนในขณะนน โดยคานงถงฐานะ

การเงนิ การคลงัของ อปท. นั้น
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2. ระเบยีบ มท. ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

        ขอ้ 33 ใหค้ณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น และเจา้หนา้ที่ งปม. รบัผิดชอบร่วมกนัในการ

ควบคมุงบประมาณรายจา่ยและเงนินอกงบประมาณ เพือ่ใหป้ฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ัง่หรอืหนงัสอืส ัง่การ มท  โดยมีหวัหนา้หน่วยงานคลงักฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ คาสงหรอหนงสอสงการ มท. โดยมหวหนาหนวยงานคลง

เป็นผูช่้วยเหลอืและมีอาํนาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ีดว้ย คอื

                 (1) ควบคมุการรบั และการเบกิจา่ยเงนิ

                 (2) ควบคมุบญัชี รายงาน และเอกสารอืน่เกี่ยวกบัการรบัจา่ยเงนิ และหน้ี

                 (3) ตรวจเอกสารการรบัจา่ยเงนิ การขอเบกิเงนิ และการก่อหน้ีผูกนั

้ ้ ไ ้ ้ ่ ไ ใ้
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        ขอ้ 34 อปท.จะจา่ยเงนิ หรอืก่อหนีผูกพนัไดต้ามขอ้ความทกีาํหนดไวใ้น

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี หรอืงบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ ทัง้น้ี ตอ้งมี

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ัง่หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตใหจ้า่ย 

และมีเงนิรายไดเ้พยีงพอที่จะเบกิจา่ยได ้

 3.หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2150 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2556  เรือ่ง ซกัซอ้ม

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

        1. กรณีหน่วยงานเสนอโครงการ/กจิกรรม เพื่อขอเงนิอดุหนุนของ อปท. และพจิารณาเหน็ว่า

อยู่ในอาํนาจหนา้ที่ และประชาชนในพื้นที่ไดร้บัประโยชน์โดยตรง สมควรที่ อปท.จะสนับสนุนตามที่

หน่วยงานรอ้งขอ กใ็ห ้อปท.นําโครงการ/กจิกรรมบรรจุไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น กอ่นตัง้งบประมาณ

่ ํ ี ื ่ ิ่ ิรายจา่ยประจาํปีหรอืงบประมาณรายจา่ยเพมิเตมิ

        2. กรณีการจา่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) อปท.ไม่อาจนํา

เงนิสะสมมาจา่ยได ้

        3. กรณีการจา่ยขาดเงนิสะสมเป็นค่าครุภณัฑ ์ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้งที่มิใช่เรื่องเร่งด่วนใหต้ ัง้

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี หรอืงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ หรอืโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจา่ยประจาํปีงบประมาณตามระเบยีบ มท  ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ อปท  พ ศ 2541 รายจายประจาปงบประมาณตามระเบยบ มท. วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 

       4. กรณี อปท.จา่ยขาดเงนิสะสมเกนิกว่าวงเงนิสะสมที่สามารถนําไปใชจ้า่ยได ้และ/หรอืจา่ยขาด

เงนิสะสมเกนิกว่าวงเงนิที่ไดร้บัอนุมตั ิให ้ผวจ.ในฐานะผูมี้อาํนาจกาํกบัดูแล อปท.ตามกฎหมาย

พจิารณาตามอาํนาจหนา้ที่ต่อไป

 5. ในการขออนุมตัิใชจ้า่ยเงนิสะสมให ้อปท.จดัทาํรายละเอยีดประกอบการขออนุมตัิใชจ้า่ยเงนิสะสม

เสนอต่อผูมี้อาํนาจอนุมตัเิพื่อใชใ้นการประกอบการพจิารณาทกุคร ัง้
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 4.หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว 1911 ลงวนัที่ 30 เมษายน 2555 เรือ่ง ตอบขอ้หารอื

การเบกิจา่ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น ตามระเบยีบ มท. 

ว่าดว้ยเงนิเดือนและค่าตอบแทนผูบ้รหิาร และสมาชิกสภา อบจ. เทศบาล และอบต. พ.ศ. 2554 

        ประเด็นที่ 3 กรณีการเบกิจา่ยเงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนแกผู่บ้รหิารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่นของ 

อปท  ตามบญัชีอตัราเงนิเดือนและค่าตอบแทนทา้ยระเบยีบ มท ดงักล่าว เฉพาะสว่นที่ปรบัเพิ่มรอ้ยละ อปท. ตามบญชอตราเงนเดอนและคาตอบแทนทายระเบยบ มท.ดงกลาว เฉพาะสวนทปรบเพมรอยละ 

20 ยอ้นหลงัไปตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน – 30 กนัยายน 2554 ที่ อปท.หลายแหง่ไม่สามารถเบกิจา่ย

เงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนไดท้นัในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จะใชง้บประมาณปี พ.ศ.2555 ที่ต ัง้จา่ยไว ้

มาจา่ยไดห้รอืไม่ หรอืหากมีเงนิสะสมจะสามารถนําเงนิสะสมมาจา่ยไดห้รอืไม่อย่างไร

                    มท. มีความเหน็ว่า ตามขอ้ 90 (2) ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

การรบัเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 กาํหนดว่า กรณีที่งบประมาณรายจา่ยประกาศใชบ้งัคบัแลว้ มีงบประมาณ

ไม่เพยีงพอที่จะจา่ยหรอืไม่ไดต้ ัง้งบประมาณเพื่อการนั้น ให ้อปท.จา่ยขาดเงนิสะสมไดโ้ดยไดร้บั

อนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น ในกรณีเบกิจา่ยใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่น ผูช่้วยผูบ้รหิารทอ้งถิ่น สมาชิกสภา

ทอ้งถิ่น เลขานุการผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เลขานุการสภาทอ้งถิ่น ที่ปรกึษาผูบ้รหิารทอ้งถิ่น พนักงานสว่น

ทอ้งถิ่น ซ่ึงมีสทิธิไดร้บัเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัต ัง้ อปท.นั้น ตลอดจนลูกจา้งซ่ึงมีสทิธิไดร้บัเงนิ

อืน่ตามกฎหมาย ระเบยีบ คาํส ัง่ หรือหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปีงบประมาณ 

ตามบทบญัญตัดิงักลา่วมีเจตนารมณ์ตอ้งการใหก้ารเบกิจา่ยเงนิสะสมไดจ้ะตอ้งมีการเบกิจา่ยใน

ปีงบประมาณนั้น 

               เม่ือขอ้เทจ็จรงิปรากฏว่าไม่สามารถเบกิจา่ยเงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนของผูบ้รหิารและ

่ ไ ใ ่ ่ ไสมาชิกสภาทอ้งถิ่นไดท้นัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นปีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

เงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนของผูบ้รหิารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่นท ัง้ 3 ฉบบัมีผลใชบ้งัคบั และระเบยีบ

กระทรวง มหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการ

ตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 ไม่มีบทบญัญตัใิดใหอ้าํนาจในการเบกิจา่ย

เงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนของผูบ้รหิารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่นขา้มปีงบประมาณโดยไม่มีกนัเงนิ

งบประมาณไว ้จงึเป็นกรณีที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไม่สามารถปฏบิตัิตามระเบยีบดงักลา่วได ้งบประมาณไว จงเปนกรณทองคกรปกครองสวนทองถนไมสามารถปฏบตตามระเบยบดงกลาวได 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจงึตอ้งขอทาํความตกลงกบัปลดักระทรวงมหาดไทยเพื่อขอยกเวน้ปฏบิตัิ

ตามระเบยีบกอ่นการเบกิจา่ยเงนิเดือนหรอืค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น ตามความ

ในขอ้ 4 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษา

เงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2547



ข้อบกพร่อง ด้านเงินสะสม 
 

ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า  ไม่สามารถกระทําได้เนื่องจากเป็นการจ่าย

ขาดเงินสะสมอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงต้องต้ังงบประมาณและ
เบิก จ่ายในหมวดเงิน อุดหนุนในข้อ บัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่อง 
ก า ร ต้ั ง ง บป ร ะ ม าณร า ย จ่ า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช้
งบประมาณหมวดเ งิน อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/53617
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือ
การจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือต้ังงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุน 

ขอให้ทําหนังสือขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม
ดังกล่าว หากกระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติขอให้
ต้ังงบประมาณชดใช้เงินสะสมในปีถัดไป 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามระเ บียบและหนั งสือสั่ งการกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัดในโอกาสต่อไป 

2 .  จ่ า ย เ งิ นสะสม เ ป็น เ งิ น อุ ดห นุน ให้
สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด เป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ ว่า
ราชการจังหวัดให้ใ ช้จ่ายเงินสะสมได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2548 ข้อ 89  

 

การจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวไม่สามารถ
ดําเนินการได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดใช้
อํานาจสั่งการให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวไ ว้ก่อน  โดยท่ี
หน่วยงานไม่ได้เสนอขอยกเว้น เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 วรรค 2 และ 3 
สรุปสาระสําคัญว่า  กรณี ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 
ให้ขอทําความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
การปฏิบัติ จึงเป็นการใช้อํานาจนอกเหนือจาก
ท่ีได้รับมอบหมายหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ระเบียบ กําหนดไม่ถูกต้องตามหลักบริหารการ
ปกครองทําให้ระเบียบข้อบังคับน้ันใช้สภาพ
บังคับ และเป็นการเสียหายต่อระเบียบแบบแผน
อันดีของทางราชการ 

นอกจากน้ียังเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เร่ือง การต้ังงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5 ท่ีกําหนดว่า 
เม่ือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนแจ้งขอรับเงิน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายจากเงิน
ร า ย ไ ด้ ต า ม ง บป ร ะ ม าณร า ย จ่ า ย ท่ี ต้ั ง ไ ว้
ในหมวดเงินอุดหนุนเท่าน้ัน โดยมิให้จ่ายจาก
เงินสะสมหรือเงินกู้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวมีเจตนารมณ์มิให้จ่ายเงินอุดหนุนให้
หน่วยงานอ่ืนจากเงินสะสม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่ ง เ ส ริ มกา รปกครอง ท้อ งถิ่ น  ที่  มท 
0808.2/53617 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 
เ รื่ อ ง  หา รือการ จ่ายขาดเงินสะสมเ พ่ือ ต้ั ง
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน สรุปได้ว่า เม่ือ
หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนแจ้งขอรับเงินไปยัง 
อปท. ให้ อปท.ตรวจสอบเงินรายได้ก่อนอนุมัติให้
เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้
เท่านั้น ซ่ึงการกําหนดให้ตรวจสอบเงินรายได้
ก่อนและเบิกจ่ายจากเงินตามงบประมาณท่ีต้ังไว้
เท่ า น้ัน  มี เจตนารมณ์ถึ งการกํ าหนดใ ห้ ต้ั ง
งบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินในหมวดเงิน
อุดหนุนในข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี สําหรับเงินอ่ืนใดท่ีระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กําหนดให้ไม่ต้องต้ังเป็นงบประมาณ
รายจ่าย เช่น เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงินกู้ 
หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นต้น ไม่สามารถ
นําไปเบิกจ่ายเพ่ืออุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนได้ 

ขอให้องค์การบริหารส่วนตําบลทําหนังสือ
ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทยเป็นกรณีพิเศษ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว หาก
กระทรวงมหาดไทยไม่อนุมัติขอให้ต้ังงบประมาณ
ชดใช้เงินสะสมในปีถัดไป 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบปฏิบัติ
ตามระเ บียบและหนั งสือสั่ งการกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

3. องค์การบริหารส่วนตําบล ใช้เงินงบประมาณ 
โดยจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง ต่อเติม 
ห้องน้ํา – ห้องส้วม แต่ละห้องมีการก่อสร้าง
ห้องอาบน้ําอยู่ภายใน 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ให้ข้อมูลว่า
ห้องอาบน้ํ า ดั งกล่ าว มีประ โยช น์ น้อยมาก 
ประกอบกับเม่ือดูจากสภาพปัจจุบันแล้วบางห้อง
มีลั กษณะไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน  จึ งแสดง ให้ เ ห็น ว่ า
การก่อสร้างห้องอาบนํ้าดังกล่าวเป็นการก่อสร้าง
เกินความจําเป็น 

การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและการออกแบบงานการก่อสร้าง
รวมถึงการจัดหาพัสดุ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต้อ ง ใ ห้ความสํ าคัญ ในการบริ ห าร จัดการ
งบประมาณ โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เพ่ือใช้เงินภาษี
ของประชาชนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. นายกเทศมนตรี ได้ยืมเงินสะสมเพ่ือจ่าย
ค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 

โดยมิได้ถือปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ 88 ซ่ึงได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยืมเงินสะสมได้  

วรรค 2 กําหนดว่า “กรณีองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุ
วัตถุประสงค์ให้ไปดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี
ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองไปพลางก่อนได้ 
เม่ือได้รับเงินงบประมาณดังกล่าว ให้บันทึกบัญชี
ส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด” 

วรรค 3 กําหนดว่า “กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใด มีกิจการพาณิชย์หากมีความ
จําเป็นกิจการพาณิชย์อาจขอยืมเงินสะสมของ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปทดรองจ่ายเพื่อ
บริหารกิจการก่อนได้ โดยขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมสะสมเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณ” 

การท่ีเทศบาลได้ดําเนินการยืมเงินสะสม 
เพ่ือดําเนินการก่อสร้างถนน คสล . น้ัน ไม่มี
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้
ปฏิบัติ การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเทศบาลจึง
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ 67 ซ่ึงกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะจ่ายเงิน หรือก่อหน้ีผูกพันได้แต่เฉพาะท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีที่ ดําเนินการโดยไม่มีระเบียบให้ปฏิบัติ 
หากพบว่าเ จ้าหน้า ท่ีผู้ รับผิดชอบจงใจหรือ
มีเจตนาท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ
หนังสือ ส่ังการที่ เกี่ ยวข้อง ใ ห้พิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณี และในโอกาสต่อไปส่ังกําชับ
เจ้าหน้าท่ี ท่ี เกี่ยวข้องให้ปฏิ บั ติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ 

5. เทศบาลขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นโครงการเพ่ือการลงทุน 
หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง 
บางโครงการไม่ใช่กิจการที่ จัดทําเ พ่ือบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  

จึงไม่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเบิกจ่าย
จ า ก เ งิ น ส ะ สม  แ ต่ ค ว ร เ บิ ก จ่ า ย จ า ก เ งิ น
งบประมาณของเทศบาล และบางโครงการไม่อยู่
ในแผนพัฒนาของเทศบาล (แผนพัฒนาปี 2555 
– 2557) แต่เพ่ือให้การจ่ายเงินสะสมถูกต้องตาม
เกณฑ์ และเป็นสอดคล้องกับนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงขอ

พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการเพ่ือการลงทุน หรือโครงการที่ใช้วงเงิน
งบประมาณท่ีมีมูลค่าสูงน้ัน  

การนําเงินสะสมมาจ่ายขาดเป็นค่าที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้างโดยผ่านการอนุมัติเ ห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภา จึงไม่เหมาะสมเพราะ
ไม่ใช่กรณีเร่งด่วน และมิใช่เป็นเพียงกิจการที่
กระทําตามอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 องค์กร



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
อนุมัติปรับแผนเพ่ือนําโครงการดังกล่าวบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาเทศบาล (เพ่ิมเติม) ปี พ.ศ. 2555-
2557 เช่น 

1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและลาน
อเนกประสงค์  

2. โครงการก่อสร้างทางว่ิงออกกําลังกาย  
3. โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิงมีบันไดเลื่อน  
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรท่ีจะต้องดําเนินการ
ต้ังงบประมาณเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงเป็นรายจ่ายเพื่อ
การลงทุนในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้
การบริหารด้านงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนหลักเกณฑ์
การปฏิ บั ติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่าการ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือการลงทุนหรือโครงการที่ใช้
วง เงินงบประมาณที่ มี มูลค่าสู ง ใ ห้ พิจารณา
ดําเนินการจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าประจําปี 
หรืองบประมาณรายจ่ ายเ พ่ิมเ ติมหรือโอน
งบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายเป็นลําดับแรก และ
การใช้จ่ายเงินตามลําดับ กล่าวคือ เ ม่ือเงิน
งบประมาณประจําปีไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
เทศบาล อาจขออนุมัติจากสภาเทศบาล เพ่ือขอ
นําเงินสะสมท่ีมีอยู่มาใช้จ่ายได้ จึงเป็นการใช้
จ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามลําดับการจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีการใ ช้ จ่ ายเงินที่ ไ ม่ถู ก ต้องตามลํ า ดับ
การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากพบว่ามีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบขอให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินมีวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง และป้องกันไห้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการในคราวต่อไป ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
และกําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษา ทําความ
เข้าใจ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง ก่อนนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น/สภา
ท้องถิ่นซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ หาก
ละเลยไม่ปฏิบัติให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการที่ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ในส่วนที่ชํารุดหรือโครงการซ่อมแซมอ่ืนๆ ที่เกิด
จากกรณีอุทกภัย โดยเทศบาลฯ ต้องดําเนินการ
ทุกครั้งท่ีเกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในเขตพ้ืนท่ี  

 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเทศบาลไม่ได้หาวิธีป้องกัน
แก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยการต้ัง
งบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการท่ีสามารถป้องกัน
ความเสียหายได้อย่างถาวร โดยใช้แนวปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง 
การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขอให้เทศบาลฯ พิจารณาต้ังงบประมาณ
สําหรับจัดทําโครงการท่ีสามารถป้องกันความ
เสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัยได้อย่างคงทนถาวร 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าวข้างต้น 

        7. การเบิกจ่ายรายจ่ายหมวดงบกลาง
ประเภทสํารองจ่าย หัวหน้าหน่วยงานไม่ได้ช้ีแจง
เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินสํารองจ่ายให้
คณะผู้บริหารทราบ และจาการตรวจสอบฎีกา
เบิกจ่ายพบว่า เป็นการเบิกจ่ายท่ีไม่ใช่กรณี
จําเป็นเร่งด่วน ได้แก่ 
        - โครงการขุดลอกคลอง ซ่ึงมิใช่ฤดูฝน
ประกอบกับจากภาพถ่ายการดําเนินงานขุดลอก
คลองพบว่าลําคลองไม่มีน้ําขัง บางโครงการมีน้ํา
น้อยจึงไม่ใช่ช่วงนํ้าหลาก 
         - โครงการถางป่าขุดตอริมถนน และ
โครงการป รับป รุ งถนนไ ม่พบหลั กฐาน ว่ า
ประชาชนได้แจ้งความเดือดร้อนให้เทศบาล
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่าง
เร่งด่วนแต่อย่างใด 

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามคําอธิบายระเบียบวิธี
งบประมาณ ซ่ึงประกอบระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2541 กําหนดว่า 
เงินสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้ังไว้ในกรณีจําเป็นตามความเหมาะสม 
ซ่ึงการอนุ มัติให้ใ ช้ จ่ายเป็นอํานาจของคณะ
ผู้บริหาร โดยให้หน่วยงาน ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้
เงินช้ีแจงให้คณะผู้บริหารพิจาณาว่าหากไม่รีบ
ดําเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ
อย่างไร หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนหาก
ไม่รีบดําเนินการแก้ไขปัญหาไว้ในคําอนุมัติ
ผู้บรหิารท้องถิ่นด้วย 
     ขอให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เพ่ือดําเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดชอบ และ
หากเกิดความเสียหายขอให้ดําเนินการหาผู้รับผิด
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด และ
ขอให้กํากับดูแลอย่าให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

       8. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน และขุดลอกร่องน้ําในหมู่บ้านและ
ขุ ดลอกคลอง  โ ดย อ้ า ง ว่ า จํ า เป็ น เ ร่ ง ด่ วน 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากการเกิดอุทกภัยจาการตรวจสอบเอกสารที่

       จากเหตุผลดังกล่าวทั้ง 2 กรณีน้ันมิใช่เป็น
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เนื่องจากเป็นการป้องกันนํ้า
ท่วมและก่อนวันท่ีฝนตกน้ัน ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่ออยู่ก่อนแล้ว หากงบประมาณมีไม่เพียงพอก็
สามารถดําเนินการผ่านสภาท้องถิ่น 
         เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวข้องท่ีแสดงเหตุผลความจําเป็นในการอนุมัติ
จ่ายจากเงินสะสม พบว่า  
        (1) ในการขุดลอกร่องน้ํา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ ไ ด้รับหนังสือจากอําเภอ เรื่อง
ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เร่ง
ดําเนินการขุดลอกร่องน้ํา เพ่ือการระบายน้ําให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
       (2) โครงการปรับปรุงซ่อมถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อน้ัน ตามบันทึกของส่วนโยธาองค์การ
บริหารส่วนตําบลฯ ได้บันทึกขออนุมัติจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบล เพ่ือป้องกัน
การเกิดอุทกภัยและอาจเกิดภาวะประสบพิบัติ  
 

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ91 
ท่ีกําหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
จ่ายเงินขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็นใน
ขณะน้ัน โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
หากพบว่ามีการดําเนินการเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
ผู้อ่ืนหรือตนเอง ให้ดําเนินการทางกฎหมายแก่
ผู้บริหารและดําเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าท่ีท่ี
เ กี่ ย วข้ อ งตาม นัยมาตรา  8  แ ห่ ง ระ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

    9. มีการจ่ายขาดเงินสะสม แต่ไม่มีหลักฐาน
ขออนุ มั ติและการอนุ มั ติของสภาเทศบาล
ให้ตรวจสอบ ดังน้ี 
      1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
      2. โครงการก่อสร้างถังน้ําดิบคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

     เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
     ให้เรียกเงินคืนจากผู้รับผิดชอบนําส่งคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ ว  และสั่ งการ ใ ห้ เจ้ าห น้า ท่ี
ผู้รับผิดชอบ ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

     10. องค์การบริหารส่วนตําบล จ่ายขาดเงิน
สะสม  เ ป็นค่ าปรับปรุ ง โ รงจอดรถบริ เ วณ 
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบล และค่า
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
 

        การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ 
ค่ า ท่ี ดินและสิ่ งก่ อสร้ า ง  เป็นการ จ่ายขาด
เงินสะสมที่ไม่เหมาะสมเน่ืองจากมิใช่เรื่องเร่งด่วน 
และมิใช่เป็นเพียงกิจการท่ีกระทําตามอํานาจ
หน้าท่ีตามที่ระเบียบกําหนด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องดําเนินการตรางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายหากเป็น
ค่าก่อสร้างอาคาร ต้องตราเป็นงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ในหมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานด้านงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค์กรรายจ่ายในรายการท่ี



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
สําคัญ ไม่ให้กระทบสถานะเงินสะสมที่ควรนําไป
จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินตามที่กําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 89 และ 90 
     สั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
หากเกิดกรณีเช่นน้ีอีกให้ผู้รับผิดชอบชดใช้เงินคืน
และพิจารณาโทษผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 

       11. เทศบาลฯ จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือ
ท่ีดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาล โดยได้ขออนุมัติสภาเทศบาล มีมติ
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจัดซ้ือที่ ดินเพ่ือ
เตรียมการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล 
เน่ืองจากเทศบาลฯไม่มีสํานักเป็นของตนเอง 
ได้รับอนุมัติจากโรงเรียนอนุบาล ให้อาศัยอาคาร
ประถมศึกษาเดิม ซ่ึงอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุด
โทรมเพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว มีความจําเป็นต้องจัดซ้ือ
ท่ีดินเพ่ือก่อสร้างสํานักงานโดยเร็ว และการ
จัดซ้ือท่ีดินดังกล่าวกําหนดไว้ในแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี 2553-2555 

     การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3161 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 
กําหนดว่าหากเป็นโครงการเพ่ือการลงทุน เช่น 
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซ้ือท่ีดิน หรือโครงการ
ท่ีใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงให้จัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมา
ต้ังจ่ายก่อนเป็นลําดับแรก กรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ต้ังงบประมาณ หรือโอนงบประมาณ
รายจ่ ายมา ต้ั ง จ่ าย ไ ว้ แล้ วแ ต่ งบประมาณ
ไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบ
เพ่ือการนั้นได้ 
     1. ให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ ส่งคืนคลังเทศบาล
โดยเร็ว 
     2. ให้ดําเนินการพิจารณาโทษ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ตามควรแก่กรณี 
     3. สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระ เ บี ยบ  และหนั ง สื อสั่ ง ก าร ท่ี
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัดใน
โอกาสต่อไป และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกลําดับ
ช้ัน ตลอดจนผู้บริหารติดตามดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิด
ข้อบกพร่องเช่นนี้อีก 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
       12.  จ่ายขาดเงินสะสมเบิกจ่ายเงินเพ่ือ
จัดซ้ือถังเก็บนํ้าพลาสติก เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยจ่ายจากเงินประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวด
ค่าวัสดุ และจ่ายขาดเงินสะสม 
           จัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งโต๊ะกลม และ
เก้าอ้ีพลาสติก 

     1. การจ่ายขาดเงินสะสมขอให้พิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วนในการบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือบริการชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และไม่อาจรอการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไปได้ และต้อง
เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัดใน
โอกาสต่อไป 
     2. การช่วยเหลือประชาชนเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนที่มิใช่เป็นกรณีเร่งด่วน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพ่ือให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2 543  แ จ้ งตามห นั งสื อกรมการปกครอง 
ท่ี มท 0313.4/ว 3050 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 
2543 

         13. การจ่ายขาดเงินสะสม เทศบาล
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าครุภัณฑ์ ท่ี ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดังน้ี 
             1. ซ้ือรถดับดับเพลิงเอนกประสงค์
ชนิดดับเพลิงได้ 
             2. ซ้ือรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน
             3. ซ้ือรถบรรทุกเทท้าย 
             4 .  จ้างเหมาปรับปรุง ห้องประชุม
สํานักงานเทศบาล 

     เ ป็ นกา รปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3161 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจาก
รายก ารดั ง กล่ า ว เ ป็ น ร ายการ ท่ี ใ ช้ ว ง เ งิ น
งบประมาณสูง ดัง น้ัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือ
โอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลําดับ
แรก หากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็อาจใช้จ่าย
จากเงินสะสมได้ 
     ให้ทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
ขออนุมัติการเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ
มิฉะน้ันให้หาผู้รับผิดชอบ เพ่ือเรียกเงินจํานวน
ดังกล่ าวส่ งคืนคลั ง เทศบาลต่อ ไป  และใ ห้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89 โดยเคร่งครัด หากเกิด
กรณีเช่นนี้อีกให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

   14 .  จ่ายขาดเงินสะสมในการจัด ซ้ือ
รถส่วนกลาง ประเภทรถยนต์โดยสาร (รถตู้) เป็น
รถโดยสารมีท่ีน่ังไม่น้อยกว่า 11 ท่ีน่ัง เคร่ืองยนต์
เบนซิน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,600 ซีซี เป็นเงิน 1,535,000 บาท  

    โดยระบุเหตุผล ดังน้ี 
    1 )  การออกหน่ วยบริ การ เทศบาล

เคลื่อนท่ีไปตามชุมชนต่าง ๆ จําเป็นต้องใช้
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้ าส่ วนราชการ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ชุมชนที่ร่วม
กิจกรรม ตลอดจนช่วยเหลือการขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจําเป็นบางประการในการจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ 

    2) ให้ความช่วยเหลือในด้านการส่งเสริม
ความรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้
ใ ห้ กั บ ชุ มชนและกลุ่ ม ต่ า ง  ๆ  โ ดยกา ร นํ า
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีฯ อาสาสมัคร
สาธารณสุขเดินทางไปติดต่อประสานงานและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เ ช่น 
พัฒนากรอําเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือชุมชนในท้องถิ่นอ่ืนบริเวณใกล้เคียง 

    3) ใช้ยานพาหนะในการออกบริการ
จัดเก็บและรับชําระภาษีนอกสถานท่ี เช่น ภาษี
ป้าย ร้านค้า ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ฯลฯ ในเขต
เทศบาล ซ่ึงจะทําให้การจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเทศบาล 

    4 )  ใ ช้ยานพาหนะในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ําท่วม ไฟไหม้ 
ฯลฯ การออกสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และ
ทุพพลภาพโดยออกบริการแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ  และผู้ ป่ วยเอดส์  ตามที่ อยู่ อาศัย
เพ่ืออํานวยความสะดวกกับบุคคลดังกล่าว และ

การจัดซ้ือรถดังกล่าว โดยวิธีสอบราคาและ
ได้ย่ืนคําขออนุมัติวงเงินจํานวน 1,538,000 บาท 
ได้มีการกําหนดคุณลักษณะขนาดของรถยนต์
โดยสารและชนิดของเครื่องยนต์ โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเพ่ือกําหนด
ราคากลางตามวงเงินตามคําขอ โดยอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม คือกําหนดเคร่ืองยนต์เบนซิน 
ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,600 ซีซี 
ร ะบบ เ กี ย ร์ อั ต โ น มั ติ น้ั น  เ ป็ น ก า ร จํ า กั ด
คุณลักษณะมีผู้ผลิตน้อยรายซ่ึงเป็นการปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
จากเหตุผลดังกล่าว เห็นว่าเป็นภารกิจตามปกติ
ของเทศบาลอยู่แล้ว เทศบาลสามารถจัดซ้ือ
รถยนต์โดยสาร (รถตู้) โดยให้เงินงบประมาณ
ปกติ ไม่จําเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสม 

นอกจากน้ีการกําหนดคุณลักษณะ ขนาดของ
รถยนต์โดยสาร ควรกําหนดตามคุณลักษณะ
ขนาดและวงเงินตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ เน่ืองจากไม่มีภารกิจที่ต้องใช้
รถยนต์โดยสารที่มีคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ
รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 11 ท่ี น่ัง  ราคา 
1,190,000 บาท เครื่องยนต์ดีเซล ฯลฯ 

ดังนั้น การจัดซ้ือดังกล่าวจึงเป็นการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะท่ีทําให้ค่าใช้จ่ายอันเป็นการ
เกินความจําเป็น เกินราคามาตรฐานครุภัณฑ์  



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ใช้ในราชการทั่วไปอ่ืน ๆ อาทิ เดินทางเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาท่ีส่วนกลางหรือต่างจังหวัด 

15. องค์การบริหารส่วนตําบลอนุมัติยืมเงิน
สะสมเพ่ือทดรองจ่ายสําหรับกิจการประปา 
จัด ซ้ือเครื่อง ป๊ัมน้ํ า เ พ่ือใช้ในกิจการประปา 
ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเบิกจ่าย  

 

จากกา รตร วจสอบพบ ว่ า  เ จ้ าหน้ า ท่ี
ผู้รับผิดชอบได้นํารายจ่ายของกิจการประปา
ดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 88 วรรค 3 

ขอ ใ ห้ สั่ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ท่ี ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ดําเนินการต้ังงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปาเ พ่ือชดใช้ เงินยืมสะสม และ
ปรับปรุงบัญชีรายการส่งใช้เงินยืมให้ถูกต้อง หาก
ไม่สามารถดําเนินการได้ให้หาผู้รับผิดชอบชดใช้
เงินคืนคลังองค์การบริหารส่วนตําบล และกําชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

16. องค์การบริหารส่วนตําบล เบิกจ่ายเงิน
สะสมเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อนุมัติตามมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  

 

การเบิกจ่ายหมวดครุภัณฑ์โดยไม่ได้ ต้ัง
งบประมาณรายจ่าย แต่ได้อนุมัติให้จ่ายจากเงิน
สะสมดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ . 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 (1) 
ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี 
ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็น
การเ พ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนเท่าน้ัน 

ขอให้สั่ งการให้ผู้ รับผิดชอบปฏิ บั ติตาม
ระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด และดําเนินการกับ
ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามควรแก่กรณี ต่อไป
ขอให้อง ค์การบริหารส่วนตําบลรักษาวิ นัย
การคลัง เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายในระยะยาว
ส่งผลกระทบต่อเงินสะสมที่มีอยู่อย่างจํากัด 
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17. ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(รถยนต์อเนกประสงค์) จํานวน 1 คัน  
     ให้เหตุผลในการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม

เพ่ือเตรียมความพร้อมบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน บริการชุมชนและสังคม จึงจําเป็นต้อง
จัดหาเคร่ืองมือ เครื่องวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
ยานพาหนะ เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 20 (3) และหนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 เรื่อง การต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผลทําให้ราชการได้รับความเสียหาย 

ขอให้ เรียกเงินคืนคลั ง โดยเร็ว  หากไม่
สามารถเรียกคืนได้ให้ดําเนินการหาผู้รับผิดชอบ
ชดใ ช้ โดยถื อปฏิบั ติ ให้ เ ป็น ไปตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.6/ว 2092 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2540 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ปฏิ บั ติ เ ก่ียวกับความรับผิดทางละเ มิดของ
เ จ้ าห น้ าที่ ข อ งหน่ ว ยการบริ ห า ร ร าชการ
ส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารควรกําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ รับผิดชอบให้ถือปฏิ บัติตามหนังสือส่ังการ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

18. เทศบาลโดยมติที่ประชุม อนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสมเ พ่ือ จัด ซ้ือเครื่ อง ตัดหญ้าท้ายรถ
แทรกเตอร์ และโครงการปรับปรุงหนอง ท่ีจัดซ้ือ
เรือจักรยานยนต์นํ้าท่ีขับเคลื่อนด้วยแรงคนและ
เสื้อชูชีพ  

          ซ่ึงรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายประเภท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีเทศบาล
จะต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาต้ังจ่าย และเป็นโครงการท่ีสามารถรอ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีต่อไป
ได้ ซ่ึงจากงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจาก
เงินรายรับท้ัง 2 ปี พบว่า มีรายรับจริงสูงกว่า
รายจ่ายจริง ซ่ึงแต่ละปีเทศบาลมีงบประมาณ
คงเหลือในแต่ละหมวดรายจ่าย ที่สามารถโอนไป
ต้ังจ่ายในหมวดค่าครุภัณพ์ตามโครงการดังกล่าว
ได้ การจ่ายขาดเงินสะสมจึงเป็นการหลีกเลี่ยง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
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และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 และ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2553 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

19. จ่ายขาดเงินสะสม เบิกค่าจัดซ้ือวัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น  

เป็นการเบิกจ่ายท่ีประชาชนโดยส่วนรวม
ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ผู้ท่ีได้รับประโยชน์คือ
องค์การบริหารส่วนตําบลเอง หากไม่ดําเนินการ
ก็สามารถแก้ ไขปัญหาความเ ดือดร้อนของ
ประชาชนได้ ไม่ได้จ่ายไปเพ่ือบริการชุมชนและ
สังคมของประชาชนในพ้ืนที่หรือเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนที่จําเป็นเร่งด่วน หรือ
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ซ่ึ งการ จัด ซ้ือครุภัณฑ์ เ พ่ือใ ช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งาน  องค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
วางแผนสํารวจความต้องการและตั้งงบประมาณ
ในการจัดซ้ือไว้ล่วงหน้า ถ้าเป็นเรื่องท่ีจําเป็น
เร่งด่วนและไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ องค์การ
บริ ห า รส่ ว น ตํ าบล ต้ อ ง ขออนุ มั ติ โ อน เ งิ น
งบประมาณรายจ่ายมาจัดซ้ือเพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ในเร่ืองที่จําเป็นเร่งด่วนก่อน ไม่สามารถจ่ายขาด
เงินสะสมได้ 

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 (1) ซ่ึงกําหนดว่า 
ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการ
ท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ัง น้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
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0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมของ
อ งค์ ก รปกครอ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ซ่ึ ง กํ า หนด
สาระสําคัญว่า 

1 .  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ท้ังน้ีให้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้
ชัดเจน และให้คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และท้องถิ่นท่ีจะได้รับเป็นสําคัญ 

2. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็น
กิจการท่ีประชาชนได้ รับประโยชน์ โดยตรง 
หากไม่ ทําจะไ ม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาด
โอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนา 

3. เป็นกิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการชุมชน
และสังคมของประชาชนในพื้นท่ี หรือกิจการ
ท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
หรือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงหากเป็นโครงการเพ่ือการลงทุน 
เ ช่น  ค่าก่อสร้างอาคาร  หรือ ซ้ือ ท่ี ดิน  หรือ
โครงการท่ีใช้วงเงินงบประมาณท่ีมีมูลค่าสูงให้
จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา หรือ
ง บป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย เ พ่ิ ม เ ติ ม  ห รื อ โ อ น
งบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายก่อนเป็นลําดับแรก 
กรณีท่ีได้ต้ังงบประมาณหรือโอนงบประมาณ
รายจ่ายมาต้ังไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ
อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการน้ันได้ 
หากพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีความจําเป็น
เร่ ง ด่ วนในการบํ า บัดความเ ดือดร้ อนของ
ประชาชนหรือการบริการชุมชนและสังคมของ
ประชาชนในพื้นที่และไม่อาจรอจัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีต่อไปได้ อาจใช้
จ่ายจากเงินสมสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการท่ี
อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ มี เ งิ น สะสมค ง เห ลื อ เ พี ย งพอ ในกา ร
บริหารงานเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการ
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คลังในระยะยาว 

ใ ห้ แ ต่ ง ต้ั ง คณะก ร รมก า ร ต ร ว จ สอบ
ข้อเท็จจริง เพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิดชดใช้เงินคืน
แก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกํากับ ดูแล และ
สั่งกําชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

20. องค์การบริหารส่วนตําบล ขออนุมัติ
สภาฯ จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมตามรายงาน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ เพ่ือจัดซ้ือผ้าห่ม
กันหนาว โดยมิได้ตรวจสอบยอดเงินสะสม  

การเบิกจ่ายดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ .  ๒๕๔๗ข้อ ๘๗ กําหนดว่า 
การจ่ายเงินทุนสํารองสะสมจะกระทําได้ต่อเม่ือ
ยอดเงินสะสมในส่วนท่ีเหลือมีไม่เพียงพอต่อการ
บริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ
ขออนุมัติผู้ ว่าราชการจังหวัด ในกรณีท่ีปีใด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารอง
เงินสะสมเกินร้อยละย่ีสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีน้ัน หากมีความจําเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไป
ใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑) 

ขอให้ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินให้กับคลังองค์การ
บริหารส่วนตําบล  โดยเร็ว และในโอกาสต่อไป
หากจําเป็นต้องใช้เงินทุนสํารองเงินสะสมขอให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ
ให้ชัดเจนก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งเพ่ือมิให้เกิด
กรณีเช่นนี้อีก 

21. ปีงบประมาณ 2554 เทศบาลจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์  ประจําปี 2553 
เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงผู้ไปร่วมงาน และค่าเช่ารถยนต์
โดยสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เทศบาลพิจารณา

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อํานาจสั่งการให้
ยกเว้นการปฏิบั ติตามระเบียบไว้ก่อนโดยท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ขอทําความ
ตกลงมาก่อน เป็นการใช้อํานาจนอกเหนือจากท่ี
ระเบียบกําหนดไว้จึงมีผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
จ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวโดย
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินสะสมได้ 
ให้เรียกเงินท่ีเบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบ จากผู้รับผิดชอบ นําส่งคืนคลังเทศบาล
โดยเร็ว 

22. จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เนินการโครงการแ ข่งขันกีฬามวยปล้ํ า
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
การนี้ไว้ และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ยังไม่ประกาศใช้ จึงได้ขอทําความตกลง
กับผู้ ว่าราชการจังหวัดกําหนดหลักเกณฑ์ให้
รายจ่ายดังกล่าวเ ป็นรายจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 
ข้อ 90 โดยอนุมัติของนายกเทศมนตรี และผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้อนุมัติ 

โครงการดังกล่าวเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศ
กีฬามวยปลํ้าอาชีพ ไม่เก่ียวกับด้านบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ของเทศบาล หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนตามแผนพัฒนาของ
เทศบาล หรือตามที่กฎหมายกําหนด จึงไม่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 และมิใช่
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ข้อ 90 ตามที่ขออนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด ดังน้ัน จึงเป็นการปฏิบัติท่ีขัดต่อระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้ นํา เงินส่ งคืนคลั ง เทศบาล  และกําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทุกระดับถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
ในโอกาสต่อไปอย่าให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

 
        23. สภาเทศบาลอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี
ภาคกลาง  เนื่องจากตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทยด่วนที่สุดท่ี มท 0808.2/ว 4224 
เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย นํ้าท่วมฉับพลัน 
นํ้ า ป่ า ไหลหลาก  และ นํ้ าล้ นตลิ่ ง  กํ าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลือ โดยให้องค์กร

     เทศบาลไม่มีพ้ืนท่ีติดต่อหรือใกล้เคียงกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดอุทกภัยและไม่มี
งบประมาณเพียงพอ การอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเ พ่ือ ดํา เ นินการดังกล่ าว  จึ ง ไ ม่อ ยู่ ใน
หลักเกณฑ์ท่ีจะช่วยเหลือได้ ตามหนังสือสั่งการ
เ ป็นการไม่ถือปฏิ บั ติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่ประสบอุทกภัยและ
ประสงค์จะให้การช่วยเหลือ ต้องมีพ้ืนที่ติดต่อ
หรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดอุทกภัยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีศักยภาพ สามารถนําบุคลากร เครื่องจักร 
เครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เข้าไปดําเนินการ
ไ ด้  แต่ ต้อง พิจารณา ถึงความเหมาะสมใน
ค่าใช้จ่ายและฐานะการคลังของตนเอง 

เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย นํ้าท่วมฉับพลัน 
นํ้าป่าไหลหลาก และนํ้าล้นตลิ่ง ข้อ 6 และข้อ 9 

     24. มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็น
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ของสถานี วิทยุ ชุมชนท่ี
ประสบเหตุประสบวาตภัย โดยทําการซ่อม
อุปกรณ์ระบบขยายกําลังส่งสัญญาณ และซ่อม
ระบบอุปกรณ์ระบบสายอากาศ 

     กระทรวงมหาดไทยยัง ไ ม่ไ ด้ มีการออก
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในเร่ืองท่ีกระทรวง 
มหาดไทยยังไ ม่ ไ ด้กํ าหนดไ ว้ใ ห้ ใ ช้ระเ บียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวง การ
คลังในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลม จึงต้องปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.3/ว 130 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความ
ช่ ว ย เ หลื อ ผู้ ป ร ะ สบ ภั ย พิ บั ติ ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น 
ซ่ึงกําหนดให้เบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ให้แก่เอกชนได้ กรณีท่ีเอกชนนําครุภัณฑ์นั้นมา
ช่วยเหลือแล้วชํารุดเสียหายในระหว่างปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือ เพ่ือให้ความช่วยเหลือสําเร็จลุล่วงได้ 
ดังน้ันการเบิกจ่ายจึงไม่สามารถกระทําได้ 

      25. การจ่ายขาดเงินสะสมจัดซ้ือครุภัณฑ์
ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบล มิได้
บรรจุโครงการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาตําบล 3 ปี 
แต่อย่างใด อีกท้ังการจัดซ้ือดังกล่าวมิได้มีความ
จําเป็นเร่งด่วน ท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนแต่อย่างใด 

   เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 89 (1) ให้กระทําได้เฉพาะ
กิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ 



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด 
    อีกทั้ง กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมของ 
องค์ กรปกครองส่ วน ท้องถิ่ น  ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3161 
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 ข้อ 3.2 ระบุว่า กรณีท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังงบประมาณ 
หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาต้ังจ่ายไว้แล้ว 
แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจาเงิน
สะสมสมทบเพ่ือการน้ันได้ หาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในการบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน หรือการบริการชุมชนและสังคม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี และไม่อาจรอจัดทําเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีต่อไปได้ ก็อาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการท่ีอยู่
ในแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบกับฐานการคลังระยะยาว อน่ึง 
ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/2150 
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 เพ่ิมเติม 
    เป็นการไม่ปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 67 ท่ีกําหนดว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 
    ให้เรียกเงินท่ีเบิกไม่ถูกต้อง คืนคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบล หากไม่สามารถเรียกคืนเงิน
ดังกล่าวได้ ให้หาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้ และ



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ในโอกาสต่อไปให้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท.ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีก 

26. เทศบาลมีการนําเสนอสภาเทศบาล
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ส่วนหนึ่งเพ่ือสําหรับ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ซ่ึงข้อเท็จจริงเทศบาลมี
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  

 

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เทศบาล
สามารถ โอน เ งิ น งบประมาณ ท่ี เหลื อ จ่ า ย 
ไปต้ังจ่ายเพ่ิมเติมในหมวดค่าตอบแทน ประเภท
ค่ารักษาพยาบาลได้ โดยคณะผู้บริหารเทศบาล
เป็นผู้อนุมัติ โดยไม่จําเป็นต้องใช้วิธีจ่ายขาดเงิน
สะสม 

ให้กําชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
งบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว
โดยเคร่งครัด และพิจารณาโทษการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี 
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ต้องให้ความสําคัญ
ในขั้นตอนการดําเนินการบริหารงบประมาณ
เ พ่ือใ ห้การปฏิ บั ติ งานเ ป็นไปตามระเ บียบ
ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ควบคุมงบประมาณ 

        27. มียอดจ่ายขาดเงินสะสมปีเก่า พบว่า
ไม่มีการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในรายงาน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงช้ีแจงว่า 
เจ้าหน้าที่ทําฎีกาผิดพลาด และเป็นการเบิกจ่าย
ตัดบัญชีผิดหมวด 

      การจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547ตามข้อ 89 และ ข้อ 91  
       กรณีการตัดบัญชีผิดหมวดพิจารณาว่าเป็น
ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซ่ึง
จะต้องมีการตรวจสอบก่อนการดําเนินการขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ ซ่ึงการจ่ายขาดเงินสะสม
จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น
เป็นหลัก หากพบว่าโครงการใดไม่ระบุในรายงาน
การประชุมสภาฯให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ก็ไม่
สามารถเบิกจ่ายจากเงินสะสมได้ ฉะนั้นการ
จัดทําฎีกาเบิกจ่ายพร้อมเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่ายจึงต้องสอดคล้องกัน 
         ให้ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหา
ผู้รับผิดชอบ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ได้รับ
อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฯส่งคืน
คลังองค์การบริหารส่วนตําบล หากไม่เห็นด้วยให้



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
หารือกระทรวงมหาดไทย และให้ต้ังกรรมการ
ตรวจสอบ กรณีการจัดทําฎีกาเบิกจ่ายจ่ายขาด
เงินสะสมว่าเป็นบัญชีผิดหมวดหรือไม่ หากเป็น
การเบิกจ่ายผิดหมวดให้ดําเนินการปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกต้อง แต่หากพบว่าเป็นการเบิกจ่ายจากการ
จ่ายขาดเงินสะสมที่ไม่มีการอนุมัติ ให้นําเงิน
จํานวนดังกล่าวส่งคืนคลังองค์การบริหารส่วน
ตําบล และโอกาสต่อไปอย่าให้เกิดกรณีเช่นน้ีอีก 

2 8 .  นายก เทศมนตรี อ นุ มั ติ จ่ า ยข าด
เงินสะสม  เ พ่ือ เ ป็นการ จ่ายเงิน เ ดือนและ
ค่าตอบแทนแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 เฉพาะ
ส่วนที่ปรับเพ่ิมร้อยละ 20 ย้อนหลังไปต้ังแต่วันท่ี 
1 เมษายน  2554 ถึง  30 กันยายน  2554
ท่ีเทศบาลไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 

 

การจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เป็นการ
เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณโดยไม่ได้กันเงินไว้จ่าย
และมิได้ขอยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบก่อนการ
เบิก จ่ าย  จึ ง เป็นการไ ม่ปฏิ บั ติตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.7/ว 1911 
ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 เรื่อง ตอบข้อหารือ
การเบิกจ่ายเงินเ ดือนและค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้วยเงิน เ ดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ประเด็นท่ี 3 ซ่ึงสรุปได้ว่า 
ตามข้อ 90 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
และการ เก็บรักษา เงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2547 
มีเจตนารมณ์ต้องการให้การเบิกจ่ายเงินสะสมได้
จะ ต้อง มีการ เบิก จ่ าย ในปีงบประมาณนั้ น 
เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2554 ซ่ึงเป็นปีท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้วยเงิน เ ดือนหรือ
ค่าตอบแทนฯ มีผลบังคับใช้ จึงเป็นกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิ บั ติตาม
ระเบียบดังกล่าวได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึง ต้องขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพ่ือขอยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบก่อน
การเบิกจ่าย 

ขอ ใ ห้ เทศบาล เ รี ยก เ งิ นค่ า ตอบแทน
ท่ีเบิกจ่ายไปแล้ว จากผู้ ท่ีได้รับเงินนําส่งคลัง



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เทศบาลให้ครบถ้วน 
     ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือขอยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบเพ่ือเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนท่ีปรับเพ่ิมร้อยละ 20 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 กันยายน 
2554 ซ่ึงเป็นสิทธิอันพึงได้รับให้แก่คณะผู้บริหาร
แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ต า ม หนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และระมัดระวังอย่า
ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก 

2 9 .  ต้ั ง แ ต่ เ ดื อน มิถุ น ายน  2 555  ถึ ง 
กันยายน 2555 เทศบาลจ่ายขาดเงินสะสม
สําหรับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว และ
ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  

 
 
 

การท่ีผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและจ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายประจําท้ังที่ตามผล
การดําเนินงานของเทศบาลสําหรับปีสิ้นสุด 
มีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ซ่ึงเพียงพอ
สําหรับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราวและ
ค่าตอบแทนดังกล่าว  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2547 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 90 (2) กําหนดว่า 
กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว 
มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะจ่าย หรือไม่ได้ต้ัง
งบประมาณเพื่อการน้ันไว้ จึงต้องขอทําความตก
ลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบอํานาจจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในการยกเว้นระเบียบ
ดังกล่าวก่อนจึงจะมีการเบิกจ่ายได้ และข้อ91 
ท่ีกําหนดว่า ภายใต้บังคับ ข้อ 89 ในกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
จ่ายเ งินขาดเงินสะสมได้ตามความจําเป็น
ในขณะน้ัน โดยคํานึงถึงฐานะการเงิน การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกท้ังยังเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ข้อ 33 และข้อ 34 

เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใด ให้อํานาจในการ
เบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหาร



ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นข้ามปีงบประมาณ โดยไม่
มีการกันเงินงบประมาณไว้ แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.7/ว 1911 
ลงวันท่ี 30 เมษายน 2555 เรื่อง ตอบข้อหารือ
การเบิกจ่ายเงินเ ดือนและค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้วยเงิน เ ดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 

     ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบต่อผู้มี
อํานาจ หากไม่ได้รับการอนุมัติ ให้เรียกเงินคืนส่ง
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
และในโอกาสต่อไปควรสั่งกําชับให้เจ้าหน้าท่ีถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการ
คลัง และบริหารเงินงบประมาณและเงินสะสม
ท่ีมีอยู่ตามกรอบแนวทางท่ีราชการกําหนด
โดยเคร่งครัด  อย่าให้ เกิดข้อบกพร่องกรณี
ดังกล่าวอีก และในการขอใช้จ่ายเงินสะสม
ผู้ บ ริ ห า ร ต้อ ง คํ านึ ง ถึ ง ฐ านะการคลั ง และ
เสถียรภาพในระยะยาวอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


