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การเบิกจ่ายค่าเครื่องงแต่
แต่งกาย
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ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย
1. ชุดเครื่องแต่งกายให้กบั ผูข้ บั ขี่รถรับจ้างสาธารณะ
2. เสื้อกููช้ ีพกููภ้ ยั เสื้อซาฟารีพร้อมปักชื่อ แบบฟอร์มสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิ น
4. ชุดวอร์ม เสื้อยืดคอกลมแขนยาว ให้นายตรวจ และพนักงานจ้าง
ป้ องกันฯ
5. ชุดฝึ กซ้อมกีฬาของโรงเรียน
6. เสื้อ สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
7. รองเท้าดับเพลิง
8. เครื่องแต่งกายผูเ้ ล่นดนตรีสากล
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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 การเบิกจายคาเครื่องแตงกาย
ขอบกพรองที่ตรวจพบ
1. เทศบาลตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ในแผนงานการรักษาความ
สงบภายในหมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ โดยจัด โครงการฝกอบรมพัฒนาและจัด
ระเบียบผูขับขี่ เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
โครงการจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎระเบียบ ฯลฯ
มีการ เบิกจายในการจัดซื้อ/จัดหาชุด
เครื่องแตงกายมอบใหแกผูขับขี่รถรับจาง
สาธารณะ แตเทศบาลมีการจัดทําโครงการ
ดังกลาวโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณที่ตั้งไว
เปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายอยางเดียวทั้ง
จํานวน และในสวนของคาใชจายที่ใชในการ
ฝกอบรมเทศบาลฯไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ขอเสนอแนะ
สตง. พิจารณาแลวเห็นวา การเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกาย เพื่อแจกใหกับผูขับขี่รถรับจางสาธารณะ
แตละประเภทใหสวมเสื้อในรูปแบบและสีเดียวกัน เกิด
ความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย โดยผูวาราชการ
จังหวัดอาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย ขอ 6 อนุมัติใหสามารถ
เบิกจายไดนั้นตามหนังสือขางตน ไดกําหนดหลักเกณฑ
การเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายที่จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมกับลักษณะที่จะตองใชและ
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเปนการสวนรวมหรือการ
ปองกันอันตรายหรือสําหรับลูกจางประจําที่ปฏิบัติงาน
และกรณีที่มีความจําเปนตองเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายนอกเหนือจากหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติตามความจําเปนและเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานที่ใช แตการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อกั๊ก
เสื้อคอปก เสื้อเชิ้ต เพื่อแจกใหผูขับขี่สวมใสในการแสดง
ประเภทของรถรับจางสาธารณะใหเปนรูปแบบและสี
เดียวกัน มิใชวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานตาม
เจตนารมณของหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ดังนั้น
ผูวาราชการจังหวัดจึงไมสามารถอนุมัติใหเทศบาลฯ จัดซื้อ
วัสดุเครื่องแตงกายนอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวได
จะเห็นไดวาการเบิกคาวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อ
แจกจายใหกับผูขับขี่รถรับจางสาธารณะ ไมมีกฎหมาย
ระเบียบ กําหนดใหสามารถเบิกจายได เปนการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 67
ดังนั้นแมวาจะไดรับการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดก็ไม
อาจถือไดวาสามารถใชอํานาจอนุมัติคาเครื่องแตงกายใน
การปฏิบัติงานตามเจตนารมณของหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ
2536 ตามขอ 2
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับ
ผิดชดใชเงินคืนคลังเทศบาลฯตอไป

ขอบกพรองที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะ
ในโอกาสตอไปขอใหตั้งงบประมาณใหเพียงพอในการ
ดําเนินงาน และเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลฯ
โดยจะตองไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น และประเด็นสําคัญ
คือ ตองมีระเบียบกําหนดใหสามารถกระทําไดเปนอันดับ
แรก และควรกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการตางๆโดยเครงครัด
2. เบิกจายเปนคาเสื้อกูชีพกูภัย ซึ่งเปนเสื้อ
สตง. พิจารณาแลวเห็นวา เสื้อกูชีพกูภัยไมมีระเบียบให
ซาฟารีพรอมปกชื่อและลักษณตามแบบฟอรมที่ เบิกจายได ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
สถาบันการแพทยฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 0809.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การ
กําหนด
ดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนดไวเฉพาะผู
ชี้แจงวา เทศบาลจัดตั้งหนวยกูชีพมี
วัตถุประสงคเพื่อรับ – สง ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวย ปฏิบัติการ พาหนะ เวชภัณฑ เครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติการฉุกเฉินเทานั้น โดยไมไดกําหนดเรื่อง
อุบัติเหตุ ใหบริการคลอบคลุมทุกชุมชนในเขต
เทศบาล และใหเปนไปตามมาตรฐานการแพทย เครื่องแบบปฏิบัติการไวแตอยางใด ดังนั้น การตัดชุดกูชีพ
กูภัยจึงเปนการดําเนินการโดยไมมีระเบียบหนังสือสั่งการ
ฉุกเฉินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย มี
กําหนดใหดําเนินการ จึงเปนการปฏิบัติไมถูกตองตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบ
การแพทยฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ขอ 4.2 ก มาตรฐาน หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่
ดานการแตงกาย (ผูปฏิบัติการ) และหลักวิธีการ 16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การเบิกจายวัสดุเครื่องแตง
กาย ขอ 5 เครื่องแตงกายที่เทศบาล สุขาภิบาล และเมือง
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณ
การแพทยฉุกเฉิน ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัทยา ไมสามารถเบิกจายได คือ เครื่องแบบ แบบฟอรม
ชุดฟาติก และชุดประจําทองถิ่น
ขอ 4.2.4 คาชุดปฏิบัติงานของบุคคลบุคลากร
หรือเครื่องแตงกาย และหนังสือ
ใหเรียกเงินจากเจาหนาที่ที่ไดรับคาตอบแทนดังกลาว
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลง เพื่อนําเงินสงคืนคลังเทศบาล แลวสงสําเนาใบเสร็จรับเงิน
วันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงาน
และหลักฐานการนําเงินฝากธนาคารใหสํานักตรวจเงิน
และการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน
แผนดินจังหวัดตรวจสอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการใหยึดถือปฏิบัติ
ชัดเจน จึงไมตองเรียกเงินคืนคลังเทศบาลแต
อยางใด
3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งการจัดซื้อเสื้อดังกลาว ไมเขาหลักเกณฑการจัดซื้อ
ไดจางตัดคาชุดวอรม เสื้อยืดคอกลมแขนยาว วัสดุเครื่องแตงกายแตอยางใด เปนการปฏิบัติไมเปนตาม
และเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น ใหนายตรวจ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 เรื่องการ
พนักงานจางปองกันฯ เพื่อใหมีความคลองตัว
จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
ในการปฏิบัติหนาที่
ขอใหดําเนินการเรียกเงินจากผูที่เกี่ยวของสงคืนคลัง
เทศบาลฯ

ขอบกพรองที่ตรวจพบ
4. อบต.เบิกจายเปนคาจางจัดทําเสื้อยืด
คอปก พรอมสกรีน โครงการสงเสริมนักเรียน
นิสิต นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางปดภาคเรียน
เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีรายได
ระหวางปดภาคเรียนเพื่อสนับสนุนใหนักเรียน
นิสิต นักศึกษามีรายไดจากการทํางานและ
แบงเบาภาระคาใชจายใหกับผูปกครอง และ
ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อ
แกไขปญหาความยากจน
เบิกจายคาจางจัดทําเสื้อยืดคอปก โครงการ
ลีลาศเพื่อสุขภาพ สําหรับผูเขารวมกิจกรรมลีลาศ

5. การเบิกจายคาชุดฝกซอมกีฬาแตละ
ประเภทของโรงเรียน

ขอเสนอแนะ
พิจารณาแลวเห็นวา การเบิกจายเงินคาวัสดุเครื่องแตง
กายของ อปท. ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2536 เรื่อง การ
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย กําหนดใหเฉพาะกับ
หนวยงานเทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยาถือปฏิบัติ
แตมิไดรวมถึง อบต. อีกทั้งหนังสือตอบขอหารือของ สถ.
ที่ มท 0808.4/8636 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง
หารือการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงการของหนวยงาน
เทศบาล กรณีชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย ชุดการแสดง และอุปกรณการแตงกายตาง ๆ มิใช
วัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงานตามเจตนารมณของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยขางตน และไมมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการของ มท.
กําหนดให อบต.สามารถตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่อง
แตงกายใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูเขารวมกิจกรรม
ลีลาศเพื่อสุขภาพได การกระทําดังกลาวจึงเปนเหตุให
อบต.ไดรับความเสียหาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือสั่งสั่งการ
ใหแนวทางการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายไวแลวตาม
หนังสือ ที่ มท 0307/ว 384 เรื่อง การเบิกจายคาวัสดุ
เครื่องแตงกายไดกําหนดหลักเกณฑใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถือปฏิบัติ และในกรณีที่มีความจําเปนตอง
เบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายนอกเหนือจากหลักเกณฑที่
กําหนดไวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตาม
ความจําเปนและเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ใช เมื่อ
พิจารณาตามหนังสือสั่งการดังกลาวพบวาหลักเกณฑที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวก็ไมรวมถึงคาชุดฝกซอม
กีฬา กรณีดังกลาวจึงไมสามารถเบิกจายได
ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงหา
ผูรับผิดชอบ กรณีการไมปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ
หรือการเบิกจายโดยไมมีระเบียบกําหนดใหเบิกจาย ทําให
ราชการตองจายเงิน หากพบวาเปนการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือไมมีระเบียบใหเบิกจาย ใหนํา
เงินจํานวนดังกลาวสงคืนคลังเทศบาลฯ และในโอกาส
ตอไปใหปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
โดยเครงครัด เพื่อมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีกหากพบวายังมีการ
ปฏิบัติที่ไมถูกตอง จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทาง

ขอบกพรองที่ตรวจพบ

6. เทศบาลเบิกจายเปนคาซื้อเสื้อสําหรับ
ผูเขารวมโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของคณะ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุข

7. การจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เมื่อ
พิจารณาราคารองเทาดับเพลิง Black Diamond
ราคาคูละ 7 ,500 บาท กับราคารองเทาที่ไดจาก
การสืบราคาเพิ่มจากแชมปไทยการดับเพลิงเปน
รองเทาดับเพลิง แบบมีหูหิ้ว ยี่หอ
Harvik
No.9687 (นําเขา) ราคาคูละ 3,200 บาท
8. อบต. เบิกจายเพื่อซื้อครุภัณฑเครื่อง
ดนตรีสากล ประกอบดวยครุภัณฑเครื่องดนตรี
และชุดแตงกายของผูเลนดนตรี

ขอเสนอแนะ
ราชการ อาจมีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.
2544
การจัดซื้อเสื้อดังกลาวมิใชวัสดุเครื่องแตงกายที่
จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ 2536 เรื่องการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย
และไมถือเปนคาใชจายในการจัดงานตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2541 เรื่อง คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไมสามารถเบิกจาย
จากเงินราชการไดตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 ขอ 67
โดยไมปรากฏวาเทศบาลไดมีการดําเนินการอยางใด
เพื่อใหไดราคาที่เปนธรรมในการจัดซื้อ
ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง กรณีการจัดซื้อวัสดุตามรายการดังกลาว
ขางตนในราคาสูงโดยไมเปนธรรม และดําเนินการตามควร
แกกรณีตอไป
ในการเบิกจายจัดซื้อชุดแตงกายของผูเลนดนตรีไม
สามารถเบิกจายได เนื่องจากไมมีระเบียบใหเบิกจาย
ขอใหเรียกเงินที่เบิกจายไมถูกตอง สงคืนคลัง และสั่ง
กําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศึกษาทําความเขาใจ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และถือปฏิบัติให
ถูกตองตอไป

