
ข้อสังเกตและข้อตรวจพบของ  สตง.                             

นายมณเฑยีร เจริญผล 
รองผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 



กรอบแนวคดิใช้จ่ายเงนิแผ่นดนิ 

การใช้จ่ายเงนิหรือทรัพย์สินของแผ่นดินต้อง 
ทาํหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบการ
ดาํเนินการหรือการเบกิจ่ายตามทีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมตคิณะรัฐมนตรีกาํหนด 
เช่น 
� พรบ.จัดซอืจัดจ้าง มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจดัให้มีการ

บันทกึรายงานผลการพจิารณา รายละเอียดวธิีการและขนัตอน
การจัดซอืจัดจ้างและจดัเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ เพอืประโยชน์ใน
การตรวจดขู้อมูล เมอืมีการร้องขอ 

 



      3 

  หลกักฎหมายมหาชน   หลกักฎหมายเอกชน 

ประชาชนทวัไป จนท.ของรฐัทีได้รบัการ 
แต่งตงัตามกฎหมาย 

หลกัการ 

จะกระทาํการสิงใดได้ ต้องมี

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั

ของทางราชการกาํหนดให้

อาํนาจไว้เท่านัน ( กฎหมาย

จาํกดัสิทธิ ) 

สามารถกระทาํการสิงใดๆ 
ได้ทกุอย่าง ถ้าไม่มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบัของทาง

ราชการห้ามไว้ 



      หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั 

1. อาํนาจหน้าที 
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอืน 

1. หน้าทีโดยตรง 

2. อาํนาจทียงัไม่ได้รบัการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพียง

บางส่วน(ส่งเสริม หรือสนับสนุน) 

2.แผนพฒันาท้องถิน 

3.การจดัทาํงบประมาณ 

4. การเบิกจ่ายฯ 

5.ดลุพินิจ 

6.ประโยชน์สาธารณะ 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 



ส่วนที 3 หน้าทีของเทศบาล 
เทศบาลตาํบล มาตรา 50 และ 51 
เทศบาลเมือง  มาตรา 53 และ 54 
เทศบาลนคร   มาตรา 56 และ 57 
“ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาล...มหีน้าทตีอ้งทาํในเขตเทศบาล ดงัต่อไปนี 
 - รกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
 - ให้มีและบาํรงุทางบกและทางนํา 
 - ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
 - ให้มีนําสะอาดหรือการประปา/โรงฆ่าสตัว/์ตลาด/ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
 - ให้มีและบาํรงุสถานทีสาํหรบัการกีฬาและพลศึกษา 
 - ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้ิการ 
ทุกเทศบาลอํานาจหน้าทตีามมาตรา 57 ทว ิและตร(ีขอ รมว.มท.) – 59 
*ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี +การมีส่วนร่วม +แผนพฒันาท้องถิน่* 



มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย อบต.มหีน้าทตีอ้งทาํในเขต อบต. 
ดงัต่อไปนี เชน่ 
 (1) จดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาทางนําและทางบก..... 
 (2.) รกัษาความสะอาด..... 
 (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 (5) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 (6) สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร...... 
มาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย อบต.อาจจดัทาํกจิการในเขต อบต.  
ดงัต่อไปนี เชน่ 
 -  - ใหม้ตีลาด/ทา่เทยีบเรอืและทา่ขา้ม 
    - กจิการเกยีวกบัการพาณชิย.์...... 



        
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี ้ 
 (1) การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส  
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอนัดขีอง

ท้องถิ่น  
(13) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ  
(14) การส่งเสริมกฬีา  
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน า้เสีย 



        
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่                                 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๗ ภายใต้บงัคบัมาตรา ๑๖ ให้ อบจ.มอี านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบการบริการสาธารณะเพือ่

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดงันี ้ 
   (๑) จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง  หรือประสานแผนการจัดท าแผนพฒันาจังหวดัตามระเบยีบที ่

ครม.ก าหนด 
  (๒) การสนับสนุน อปท.อืน่ในการพฒันาท้องถิ่น 
  (๖)  การจัดการศึกษา 
  (๑๐) จัดตั้งและดูแลระบบบ าบดัน า้เสีย 
  (๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  (๑๔) ส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
  (๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน า้ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง อปท. 
  (๑๘) ส่งเสริมการกฬีา จารีตประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีามของท้องถิ่น 
  (๒๒)  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
  (๒๓)  การจัดให้มรีะบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวดั  
  (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็ สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
  (๒๙) กจิการอืน่ใดตามทีเ่ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 





      หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั 

1. อาํนาจหน้าที 
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอืน 

1. หน้าทีโดยตรง 

2. อาํนาจทียงัไม่ได้รบัการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพียง

บางส่วน(ส่งเสริม หรือสนับสนุน) 

2.แผนพฒันาท้องถิน 

1.การจดัทาํแผนพฒันาให้ผ่าน

ประชาคมเพือสรา้งการมีส่วน

ร่วม 
2.สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั 

และยึดหลกัการบริหารจดัการ

บ้านเมืองทีดี 
3.จดัทาํบญัชีโครงการพฒันา

ท้องถินในแบบ ผ 01-ผ 08 

1.ไม่แต่งตงั คกก.ต่างๆ หรือองคป์ระกอบ คกก.ไม่ถกูต้อง 
2.แผนไม่สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั และไม่มีการ

ประสานแผน 
3.ไม่ มีการวางแนวทางเพือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ

วัต ถุป ร ะ ส ง ค์ ต า ม โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ที กํา ห น ด ไ ว้ ใ น

แผนพฒันาท้องถินสีปี 
4.ต้องติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครงั และ

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.การจดัทาํงบประมาณ 

4. การเบิกจ่ายฯ 

5.ดลุพินิจ 

6.ประโยชน์สาธารณะ 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
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แผนพฒันาท้องถินสีปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน พ.ศ. 2548 และทแีก้ไขเพมิเตมิถึงฉบับท ี2 พ.ศ. 2559 
 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี” 
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดงันี ้
 ....... 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
 



การเพมิเตมิหรือเปลยีนแปลงแผนพฒันาท้องถินสีปี 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561   
 ข้อ ๒๒/๑ เพือ่ประโยชน์ของประชาชน  การเปลีย่นแปลงแผนพฒันา

ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   ส าหรับองค์การบริหารส่วน

ต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถิ่น ทีเ่ปลีย่นแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พจิารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  
 ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิม่เตมิหรือเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิ่นที่

เกีย่วกบัโครงการพระราชด าริ งานพระราชพธิี รัฐพธิี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย

กระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน 

ต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถิ่นทีเ่พิม่เตมิ หรือเปลีย่นแปลงให้สภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพจิารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตสิภาต าบล และองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 



      หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั 

1. อาํนาจหน้าที 
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอืน 

1. หน้าทีโดยตรง                                                              
2. อาํนาจทียงัไม่ได้รบัการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพียงบางส่วน
(ส่งเสริม หรือสนับสนุน) 

2.แผนพฒันาท้องถิน 

1.การจดัทาํแผนพฒันาให้ผา่น

ประชาคมเพือสร้างการมีส่วนร่วม 
2.สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดัและยึด

หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดี 
3.จดัทาํบญัชีโครงการพฒันาท้องถิน

ในแบบ ผ 01-ผ 08 

1.ไม่แต่งตงั คกก.ต่างๆ หรือองคป์ระกอบ คกก.ไม่ถกูต้อง 
2.แผนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และไม่มีการ

ประสานแผน 
3.ไม่มีการวางแนวทางเพือให้มีการปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามโครงการพฒันาทีกาํหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถินสีปี 
4.ต้องติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครงั และปิดประกาศให้

ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.การจดัทาํ

งบประมาณ 

1.ใช้แผนพฒันาของอปท. เป็น

แนวทางการจดัทาํงบประมาณ 
2. มีทีมาและรายละเอียดของ

แผนงาน/งานอย่างชดัเจน 
3.กิจกรรมสอดคล้องวตัถปุระสงค ์

1. ตงังบประมาณอยู่นอกแผนฯ และไม่เปลียนแปลงแผน 
2. รายละเอียดของแผนงาน/งานไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถ้วน  
3. งบประมาณต้องเป็นโครงการ/เรืองทีไม่ซาํซ้อนกบั อปท.อืน 
4.โครงการ แผนงาน หรืองาน ต้องมุ่งเน้นผลสัมฤทธิและ

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผน่ดิน 

4. การเบิกจ่ายฯ 

5.ดลุพินิจ 

6.ประโยชน์สาธารณะ 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 

5 



การนําแผนพฒันามาเป็นแนวทางการจดัทาํงบประมาณ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
  ข้อ 16 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้กระท าตามที่มกีฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ 
 ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนีผู้กพนัได้ตาม

ข้อความที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ 

ทั้งนี ้ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

อนุญาตให้จ่าย และมเีงนิรายได้เพยีงพอทีจ่ะเบิกจ่ายได้ 



พรบ.วนิัยการเงินการคลงัของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 
เริ่มใช้บังคบัตั้งแต่ ๒๐ เมษายน ๑๕๖๑ 

การคลงัท้องถิ่น 
 มาตรา ๖๕ การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนีผู้กพนั และการ

บริหารทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ โดยต้องพจิารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยดั และภาระ

ทางการคลงัที่จะเกดิขึน้ในอนาคตด้วย 
 
 
 

 
 

 
 

   



      หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั 

1. อาํนาจหน้าที 
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอืน 

1. หน้าทีโดยตรง                                                                                                                                                                  
2. อาํนาจทียงัไม่ได้รบัการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพียงบางส่วน
(ส่งเสริม หรือสนับสนุน) 

2.แผนพฒันาท้องถิน 

1.การจดัทาํแผนพฒันาให้ผา่น

ประชาคมเพือสร้างการมีส่วนร่วม 
2.สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดัและ

ยึดหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที

ดี 
3.จัดทาํบญัชีโครงการพฒันาท้องถิน

ในแบบ ผ 01-ผ 08 

1.ไม่แต่งตงั คกก.ต่างๆ หรือองคป์ระกอบ คกก.ไม่ถกูต้อง 
2.แผนไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และไม่มีการ

ประสานแผน 
3.ไม่มีการวางแนวทางเพือให้มีการปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ตามโครงการพฒันาทีกาํหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถินสีปี 
4.ต้องติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครงั และปิดประกาศให้

ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.การจดัทาํ

งบประมาณ 

1.ใช้แผนพฒันาของอปท. เป็น

แนวทางการจดัทาํงบประมาณ 
2. มีทีมาและรายละเอียดของ

แผนงาน/งานอย่างชดัเจน 
3.กิจกรรมสอดคล้องวตัถปุระสงค ์

1. ตงังบประมาณอยู่นอกแผนฯ และไม่เปลียนแปลงแผน 
2. รายละเอียดของแผนงาน/งานไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถ้วน  
3. งบประมาณต้องเป็นโครงการ/เรืองทีไม่ซาํซ้อนกบั อปท.อืน 
4. แผนงาน งานหรือโครงการ ต้องมุ่งเน้นผลสัมฤทธิและ

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผน่ดิน 

4. การเบิกจ่ายฯ 1.ระเบยีบ / ข้อบงัคบั 
2. คาํสงั/ หนังสือเวียน 

ถ้าไม่มีระเบยีบ / ข้อบงัคบัเขียนไว้ ไม่สามารถกระทาํได้ 

5.ดลุพินิจ 
6.ประโยชน์สาธารณะ 
7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 

5 



ค าว่า “ระเบียบ ข้อบังคบั” 

�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ อปท. 
�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีการงบประมาณ 
�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ(22 ส.ค.2560) 
�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน 
�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ 
�ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการแข่งขัน
กฬีาฯ 

 

ตัวอย่าง เช่น 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   

ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจตั้งงบประมาณให้เงนิอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนได้ภายใต้หลกัเกณฑ์ ดงันี ้
  (1) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม

กฎหมาย 
  (2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ผู้ให้เงนิอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงนิอุดหนุน 
  (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง

ด าเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนที่จะพจิารณาให้เงนิอุดหนุน 
  (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  ให้น าโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ ห้ามจ่ายจากเงนิสะสมทุนส ารองเงนิสะสม หรือเงนิกู้ 
ข้อ 8 หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุนจาก อปท. จะต้องด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี ้
 (1) เสนอโครงการขอรับเงนิอุดหนุนในภารกจิที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยแสดงเหตุผลความ

จ าเป็นและรายละเอยีดของกจิกรรมในโครงการดงักล่าว 
 (2) หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุน ซึ่งเป็น อปท.และส่วนราชการ ยกเว้นรัฐวสิาหกจิ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วม

สมทบ เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการที่ขอรับเงนิอุดหนุนด้วย 
ข้อ 12 ให้ อปท.ผู้ให้เงนิอุดหนุนตดิตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนุน  



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกฬีาฯพ.ศ. 2559   

ข้อ 4 ค านิยาม 
     “การจัดงาน” หมายความว่า การจัดงานของ อปท.ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยก าหนดไว้ใน

แผนงาน โครงการ 
      “การจัดการแข่งขันกีฬา” หมายความว่า การจัดการแข่งขันกีฬาของ อปท.ตามอ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย โดยก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่ อปท.จัดเองหรือจัดร่วมกับ อปท.อื่นหรือจัด

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ 
ข้อ 6 จ่ายจากเงนิรายได้จริงในปีทีผ่่านมา อบจ.ไม่เกนิ 10% และเทศบาล/อบต.ไม่เกนิ 5% 
ข้อ 7 การจัดงานของ อปท.ให้เบกิจ่ายได้ตามรายการ ดงันี้ 
          (1) ในกรณจี าเป็นต้องมพีธิีทางศาสนา ให้เบกิได้เท่าทีจ่่ายจริง 30,000 หรือ 50,000 บาท 
          (2) ค่ารับรอง ผู้ทีไ่ด้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกจิกรรมตามวตัถุประสงค์ 
          (4) ค่าใช้จ่ายในการประกวด หรือแข่งขนั 
               (ข) ค่าโล่ หรือถ้วยรางวลัทีม่อบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขนั ชิ้นละไม่เกนิ 3,000 บาท 
               (ค) เงนิหรือของรางวลัทีม่อบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขนั ไม่เกนิร้อยละ 30 ของโครงการ 
      



      หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั 

1. อาํนาจหน้าที 
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอืน 

1. หน้าทีโดยตรง                                                                                                       
2. อาํนาจทียงัไม่ได้รบัการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพียงบางส่วน

(ส่งเสริม หรือสนับสนุน) 

2.แผนพฒันาท้องถิน 

1.การจดัทาํแผนพฒันาให้ผ่านประชาคมเพือ

สร้างการมีส่วนร่วม 
2.สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั และยึด

หลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี 
3.จดัทาํบญัชีโครงการพฒันาท้องถินในแบบ  
ผ 01-ผ 08 

1.ไม่แต่งตงั คกก.ต่างๆ หรือองคป์ระกอบ คกก.ไม่ถกูต้อง 
2.แผนไม่สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั และไม่มีการประสาน

แผน 
3.ไม่มีการวางแนวทางเพือให้มีการปฏิบตัิให้บรรลุวตัถปุระสงค์

ตามโครงการพฒันาทีกาํหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถินสีปี 
4.ต้องติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครงั และปิดประกาศให้

ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.การจดัทาํงบประมาณ 

1.ใช้แผนพฒันาของอปท. เป็นแนวทางการ

จดัทาํงบประมาณ 
2. มีทีมาและรายละเอียดของแผนงาน/งาน

อย่างชดัเจน 
3.กิจกรรมสอดคล้องวตัถปุระสงค ์

1. ตงังบประมาณอยู่นอกแผนฯ และไม่เปลียนแปลงแผน 
2. รายละเอียดของแผนงาน/งานไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถ้วน  
3. งบประมาณต้องเป็นโครงการ/เรืองทีไม่ซาํซ้อนกบั อปท.อืน 
4.  แผนงาน งานหรือโครงการ ต้องมุ่ ง เ น้นผลสัมฤทธิและ

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผน่ดิน 

4. การเบิกจ่ายฯ 1.ระเบียบ / ข้อบงัคบั 
2. คาํสงั/ หนังสือเวียน 

ถ้าไม่มีระเบียบ / ข้อบงัคบัเขียนไว้ ไม่สามารถกระทาํได้ 

5.ดลุพินิจ 1.ชอบด้วยกฎหมาย(1-4) 
2.ต้องไม่มีส่วนได้เสีย  

1. ใช้เท่าทีจาํเป็น  และ 
2. เหมาะสมและประหยดั 

6.ประโยชน์สาธารณะ 
 

1.ประชาชนในพืนทีได้รบัผลประโยชน์

โดยรวม 
2.ไม่แข่งขนักบัเอกชน 

1. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือผลประโยชน์ขดักนั 
2. ต้องไม่ใช่เรืองปัจเจก หรือความเชือ หรือการทาํบญุเพือตนเอง 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 



วฒันธรรม ประเพณี การสนับสนุน หรือความเชื่อ ปัจเจก การท าบุญเพือ่ตนเอง  



      หัวข้อ หลกัการ ข้อพึงระวงั 

1. อาํนาจหน้าที 
1. กฎหมายจดัตงั 
2. พ.ร.บ. แผน  
3. กฎหมายอืน 

1. หน้าทีโดยตรง                                                                                                       
2. อาํนาจทียงัไม่ได้รบัการถ่ายโอน หรือถ่ายโอนเพียงบางส่วน

(ส่งเสริม หรือสนับสนุน) 

2.แผนพฒันาท้องถิน 

1.การจดัทาํแผนพฒันาให้ผ่านประชาคมเพือ

สร้างการมีส่วนร่วม 
2.สอดคล้องแผนพฒันาจงัหวดั และยึดหลกัการ

บริหารจดัการบ้านเมืองทีดี 
3.จัดทาํบญัชีโครงการพฒันาท้องถินในแบบ     

ผ 01-ผ 08 

1.ไม่แต่งตงั คกก.ต่างๆ หรือองคป์ระกอบ คกก.ไม่ถกูต้อง 
2.แผนไม่สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั และไม่มีการประสานแผน 
3.ไม่มีการวางแนวทางเพือให้มีการปฏิบตัิให้บรรลุวตัถปุระสงค์ตาม

โครงการพฒันาทีกาํหนดไว้ในแผนพฒันาท้องถินสีปี 
4.ต้องติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครัง  และปิดประกาศให้

ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.การจดัทาํ

งบประมาณ 

1.ใช้แผนพฒันาของอปท. เป็นแนวทางการ

จดัทาํงบประมาณ 
2. มีทีมาและรายละเอียดของแผนงาน/งาน

อย่างชดัเจน 
3.กิจกรรมสอดคล้องวตัถปุระสงค ์

1. ตงังบประมาณอยู่นอกแผนฯ และไม่เปลียนแปลงแผน 
2. รายละเอียดของแผนงาน/งานไม่ชดัเจน หรือไม่ครบถ้วน  
3. งบประมาณต้องเป็นโครงการ/เรืองทีไม่ซาํซ้อนกบั อปท.อืน 
4 .  แผน ง าน ง านหรือ โ ค รง ก าร  ต้อ ง มุ่ ง เ น้ นผลสัม ฤ ท ธิ แล ะ

ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินแผน่ดิน 

4. การเบิกจ่ายฯ 1.ระเบียบ / ข้อบงัคบั 
2. คาํสงั/ หนังสือเวียน 

ถ้าไม่มีระเบียบ / ข้อบงัคบัเขียนไว้ ไม่สามารถกระทาํได้ 

5.ดลุพินิจ 
1.ชอบด้วยกฎหมาย(1-4) 
2.ต้องไม่มีส่วนได้เสีย  

1. ใช้เท่าทีจาํเป็น  และ 
2. เหมาะสมและประหยดั 

6.ประโยชน์สาธารณะ 
 

1.ประชาชนในพืนทีได้รบัผลประโยชน์โดยรวม 
2.ไม่แข่งขนักบัเอกชน 

1. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน หรือผลประโยชน์ขดักนั 
2. ต้องไม่ใช่เรืองปัจเจก หรือความเชือ หรือการทาํบญุเพือตนเอง 

7.โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 1.ดาํเนินการโดยเปิดเผย 
2.จดัทาํเอกสารให้ถกูต้อง 

1.ต้องมีเอกสาร/หลกัฐานไว้ประกอบการชีแจง/ตรวจสอบ 
2.มีผลสมัฤทธิ ความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน 



        

Q & A 


