
ข้อบกพร่อง การจัดงานประเพณีทางศาสนา 
 

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการท าบุญร่วมใจกฐินสามัคคี 

เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าบุญกฐิน ให้วัด 
2 แห่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้
ตอบข้อหารือ สรุปได้ว่า การทอดกฐินนั้นแม้จะมีการ
ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมา แต่ก็เป็นพิธีกรรม
อย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติตามความเชื่อ 
ของตน และประสงค์จะท าบุญตามความพร้อมที่ตน 
มีอยู่  จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและการท าบุญเนื่องในโอกาส
ดังกล่าว การเบิกจ่ายจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท า
บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ไม่มี
ระเบียบก าหนด จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ 
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ข้อ 67 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 4 ข้อ 5 และ 
ข้อ 6 

 
2. เบิกจ่ายเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กฐินสามัคคีถวายให้แก่วัด  
 

ซึ่ งการถวาย เงิน สดดั งกล่ าว เป็น เ รื่ องของ
พุทธศาสนิกชนที่จะต้องปฏิบัติตามความเชื่อของตน 
และท าบุญตามความพร้อมที่มีอยู่ จึงไม่อาจถือเป็นการ
จัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 อีกทั้ งกระทรวง 
มหาดไทยตอบข้อชี้แจงหนังสือหารือในเรื่องลักษณะ
ดังกล่าวโดยมีเหตุผลไปในทางเดียวกัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 0077 ลงวันที่ 5 
มกราคม 2554 เรื่องขอท าความตกลงกับกระทรวง 
มหาดไทย กรณีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียก
เงินคืน 

ให้เรียกเงินที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลัง และ 
สั่งก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ผู้บั งคับบัญชาแต่ละระดับชั้นควรให้ความสนใจ
ควบคุมดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     3. จ่ายเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการสืบสานประเพณีบุญมหากฐินสามัคคี  
 

  การทอดกฐินเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธ
ศาสนาที่ปฏิบัติตามความเชื่อของตน และประสงค์จะ
ท าบุญตามความพร้อมที่ตนมีอยู่  จึงเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลที่จะร่วมกันท าบุญการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 (8) ประกอบมาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) 
ควรเป็นในลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้
ประโยชน์ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือของกรมส่ งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/12755 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2553 เรื่องหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีการจัดท าโครงการทอดกฐินสามัคคีแล้วว่าการจัด
กิจกรรมทอดกฐินไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท าบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

ดังนั้นเทศบาลจ่ายค่าจ้างเหมาประกอบอาหารใน
งานบุญมหากฐินจ านวนดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติโดย
ไม่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 (8) ประกอบมาตรา 53 (1) และ
มาตรา 56 (1) 

ให้น าเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารงานบุญ
มหากฐินสามัคคีส่ งคืนคลั ง เทศบาล และก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

      4. โครงการกฐินสามัคคี มีการเบิกจ่ายเงิน
ดังนี้ 
        4.1 ค่ าจ้ าง เหมาจัดท าอาหารและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมท าบุญงานกฐิน  
        4.2 ค่าพิธีการทางศาสนาพุทธ  
        4.3 ค่าตอบแทนคณะกลองยาวส าหรับ
ใช้แห่องค์กฐิน  
        4 . 4  ค่ า จ้ า ง เหมาจั ดท าป้ าย ไวนิ ล
ประชาสัมพันธ์โครงการงานกฐินสามัคคี 
      เทศบาลชี้แจงว่า การตั้ งต้นกฐินเป็น
ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมา

       พิจารณาเห็นว่า การส่งเสริมและบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่ น  และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อันเป็นการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น การจัดกิจกรรมในการให้ความรู้
หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจการด้าน
การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
     ส่วนการทอดกฐิน หรือทอดผ้าป่า ถึงแม้จะปฏิบัติ
สืบทอดกันมาแต่ก็เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของ 
แต่ละบุคล เป็นการท าบุญตามความศรัทธาของตน 



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
ตั้งแต่โบราณกาล เทศบาลในฐานะเจ้าภาพต้อง
จัดหาเครื่องกฐินหรือบริวารให้ครบถ้วน หากมี
ผู้มีจิตศรัทธาน าเครื่องกฐินมาบริจาคหรือร่วม
สมทบ เจ้าภาพอาจไม่ต้องจัดซื้อหรือจัดหา แต่
เครื่องกฐินบางรายการก็จะไม่จ ากัดจ านวนยิ่งมี
จ านวนมากจะเป็นการดี ส่งผลให้วัดหรือภิกษุ
ส งฆ์ ไ ด้ รั บประ โยชน์ ม ากขึ้ น  จึ งมี คว าม
จ าเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นกฐินสามัคคี 
มีพิธีกรรมทางศาสนา แห่องค์กฐิน จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และจัดหาอาหารพร้อม
เครื่องดื่มส าหรับผู้มาร่วมงาน โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 28 และข้อ 29 

ที่มีอยู่  จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา หากไม่ด าเนินการทอดกฐินก็ไม่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน   
    ดังนั้น การทอดกฐินสามัคคี จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็น
การจัดท ากิจกรรมด้านบริการสาธารณะตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่อาจเบิก
จ่ายเงินได้ 
    เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่  19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 ข้อ 67  
ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือ
ก่อหนี้ ผู ก พันได้ แต่ เฉพาะที่ กฎหมาย  ระ เบียบ 
ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  
      สาเหตุ เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทอดกฐินมีสิทธิ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลังโดยเร็ว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบ
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับประโยชน์เป็นการทั่วไป และให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

     5 .  เบิ กจ่ ายค่ าปั จจั ยถวายพระ ตาม
โครงการต่าง ๆ เป็นลักษณะการส่งเสริมและ
สนับสนุนที่มีประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น อันเป็นการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  
 

      มิใช่การสนับสนุนศาสนิกชนในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของตน ถึงแม้จะ
ปฏิบัติสืบทอดกันมา แต่ก็เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อ
ของแต่ละบุคคล เป็นการท าบุญตามความพร้อมของ
ตนที่มีอยู่ จึงเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น การน าเงินถวายพระ 
(ปัจจัย) จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้าน
การบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
รวมทั้งไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย 



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
     ขอให้น า เงินส่ งคืนคลั ง เทศบาล และก าชับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     6. เบิกค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ส าหรับ
โครงการจัดงานวันส าคัญทางศาสนา 

      การน าปัจจัยถวายพระภิกษุนั้น ควรเป็นไปใน
ลักษณะการส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้ประโยชน์ บ ารุง 
รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น หรืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป อันเป็นการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น การจัดกิจกรรม 
ในเชิงการให้ความรู้หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของท้องถิ่น แต่มิใช่การสนับสนุนศาสนิกชน
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ 
ของตน การน าปัจจัยถวายพระภิกษุนั้น แม้จะมีการ
ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่ก็เป็นพิธีกรรม
อย่างหนึ่งในพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติ
ตามความเชื่อของตน และประสงค์จะท าบุญตามความ
พร้อมที่ตนมีอยู่ จึงเป็นเรื่องของ “ปัจเจกบุคคล” การ
เบิกจ่ายดังกล่าวไม่อาจถือว่าได้เป็นการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2549 มาตรา 50 (8) ประกอบกับ 
มาตรา 53 (1)  
    การเบิกจ่ายที่ขัดต่อหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
และไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารการปกครอง ท าให้
หนังสือกระทรวงมหาดไทยนั้น ไร้สภาพบังคับ และ
เป็นการเสียหายต่อระเบียบแบบแผนอันดีของ 
ทางราชการ ให้เรียกเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องส่งคืนคลัง 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังในการปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นธรรมาภิบาลที่ดี 
ทั้ ง นี้  ห า ก ไม่ ส า ม าถ ด า เ นิ น ก า ร ได้ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อชดใช้เงินคืนต่อไป 

    7. อบจ.จัดท าโครงการเสบียงบุญ โดย
เบิกจ่ายค่าจตุปัจจัยถวายวัด และค่าถวาย
ปัจจัยพระสงฆ์ 

การเบิกจ่ ายดั งกล่ าว ไม่สามารถกระท า ได้
เนื่องจากไม่มีระเบียบของทางราชการให้เบิกจ่ายอีกทั้ง
การถวายจตุปัจจัยดังกล่าว เป็นความศรัทธาส่วน
บุคคล จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้าน
การบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     ขอให้น าเงินส่งคืนคลัง และเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหายในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มี
อ านาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์
โดยตรง และให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     8. อบต. เบิกจ่ายค่าปัจจัยการท าบุญ
ทอดกฐิน โครงการจัดงานประเพณีกฐินสามัคคี  

     มิได้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในการ
บ ารุงรักษาจารีตประเพณี ซึ่งประชาชนทั่วไปได้รับ
ประโยชน์ตามกฎหมาย แต่เป็นลักษณะการท าบุญตาม
จิตศรัทธา และทางวัดสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่าย
ตามที่วัดต้องการ ไม่ได้เป็นการบริการสาธารณะหรือ
เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและยังไม่มี
ระเบียบให้เบิกจ่ายได้ 

    9. เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ
พระเครื่อง ตามโครงการอนุรักษ์ทางด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง “กิจกรรมการ
ประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และ
เหรียญพระคณาจารย์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรั กษ์ พุทธศิลป์ ไทยและกล่อมเกลาให้
ประชาชนเข้าร่วมศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนา สร้าง
ความสามัคคีของชุมชน และประชาชนที่เข้า
ร่วมประกวด ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่
พุทธศิลปวัตถุของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักสร้าง
ความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วม
อนุรักษ์ และหวงแหนโบราณสถานโบราณวัตถุ 
ที่มีคุณค่าของตนเองโดยมีเป้าหมาย คือ ผู้นิยม
บูชาพระ พระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์
ทั่วประเทศ 
 

     การเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นการน างบประมาณของ
ทางราชการไปใช้ส าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม (กลุ่มหรือ
ชมรมพระเครื่อง) ประชาชนในพ้ืนที่ทั่วไปไม่ได้รับ
ประโยชน์ การจัดโครงการลักษณะดังกล่าวสามารถ
กระท าได้ โดยอาจร่วมกับชมรมพระเครื่ องแล้ ว
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในลักษณะแผ่นพับต่างๆ 
เพ่ือเป็นการประหยัด และรางวัลควรเป็นลักษณะของ
เกียรติบัตร เป็นต้น แต่มิใช่การจัดท าหนังสือแจกตาม
ลักษณะดังกล่าว  
      จากการตอบชี้แจงตามจดหมายบันทึกระบุว่า    
ผู้เข้าประกวดรายหนึ่งมีสิทธิ์ส่งประกวดพระเครื่องได้
หลายรายการ หากชนะการประกวดหลายรายการก็มี
สิทธิได้รับหนังสือตามจ านวนรายการรวมที่ชนะการ
ประกวดด้วยตามตารางผู้รับหนังสือดังกล่าว  
     จึ ง เป็ นการไม่ปฏิบั ติ ตามหนั งสื อกระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่  19 
พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ซึ่ งก าหนดให้
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ได้เท่าที่จ าเป็น
และประหยัด โดยค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ” ซึ่งตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ค าว่า “จ าเป็น” 
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หมายถึง ต้องเป็นอย่างนั้น ต้องท า ขาดไม่ได้ และ  
“ประหยัด” หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใช้จ่ายแต่
พอควรแก่ฐานะ  
      กอร์ปกับฐานะการคลังของเทศบาลมีหนี้สิน 
จ านวน 18,725,413.17 บาท และเงินสะสมคงเหลือ 
จ านวน 12 ,134 ,671.93 บาท แสดงให้ เห็นว่ า
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ประหยัด พอควร
แก่ฐานะที่ จะน ามาใช้จ่ ายในโครงการดั งกล่ าว  
ซึ่งเทศบาลควรกันเงินดังกล่าวไว้เพ่ือบริการประชาชน
กรณีมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้น จึงให้เรียกเงินคืนคลัง
เทศบาลโดยเร็ว 

     10. เทศบาลได้จัดท าโครงการเข้าวัดวัน
ธรรมสวนะ (วันพระ) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ
ส่ง เสริมให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานได้เข้าร่วมฟังธรรม น าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและรู้คุณค่าหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ เพ่ือเป็นค่าถวายน้ า
ปานะและค่าถวายปัจจัยไทยธรรมวัดในเขต
เทศบาล  

     การเบิกจ่ายค่าถวายน้ าปานะและค่าถวายปัจจัย
ไทยธรรม เป็นเรื่องของจิตศรัทธาของผู้เข้าร่วมท าบุญ
ในวันพระ ซึ่งถือว่าเป็นการท าบุญปกติของชาวพุทธ 
เมื่อมีจิตเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ต้อง
ด าเนินการเอง เป็นความเชื่อ ความนับถือส่วนบุคคล 
และไม่มี ระ เบี ยบหนั งสื อสั่ งการของกระทรวง 
มหาดไทยก าหนดให้เบิกจ่ายได้ จึงเป็นการไม่ถือปฏิบัติ
ตามนัยระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
     ขอให้น าเงินที่ เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลังให้
ครบถ้วน และก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติ
ตามนัยระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

     11. อบต. เบิกจ่ายเงินตามโครงการไหว้
พระ 9 วัด เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดย
ด าเนินการตามโครงการเป็นการพาผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าทีไ่ปเที่ยวชมและไหว้พระวัดต่างๆ 

การพาบุคคลไปเที่ยวชมไหว้พระวัดต่างๆ ดังกล่าว 
ไม่ ส ามารถ เบิ กจ่ า ยค่ า ใ ช้ จ่ าย ได้ ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
    ขอให้น าเงินที่ เบิกจ่ายไม่ถูกต้องส่งคืนคลังให้
ครบถ้วน หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ด าเนินการ
หาผู้ รับผิดชอบชดใช้  โดยถือปฏิบัติต ามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 2092 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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      12. เทศบาลจัดท าโครงการอ่ิมบุญและ
ไหว้พระ 9 วัด โดยเดินทางไปทัศนศึกษา 
เชิงธรรมมะที่วัด  เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถ
โดยสารไม่ประจ าทาง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
และค่าวิทยากร  
 

        โครงการอ่ิมบุญ ไหว้พระ ๙ วัด เป็นเพียง
กิจกรรมที่จัดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้า
ไปสักการะพระประธานในอุโบสถของวัดส าคัญต่างๆ 
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
       การที่เบิกค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น
และเจ้ าหน้าที่ ท้ องถิ่ น เ พ่ือ เดินทางไปนมัสการ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ถือว่า
เป็นการดูแลส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และจัดท า
บริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงาม อันเป็นกิจการที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่แต่อย่างใด (เทียบเคียงตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1703 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เรื่อง การใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การประกอบพิธีฮัจญ์) 

      13.  การเบิกค่า ใช้จ่ ายตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีถือศีลกินเจ เป็นค่าจ้างเหมา
ภาพยนตร์ในงานถือศีลกินเจ 

การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาฉายภาพยนตร์ดังกล่าว 
ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายได้ รวมทั้ง 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุว่า 
เพ่ือสืบสานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพ่อเสือ 
และเพ่ือให้ประชาชนถือศีลกินเจ ลดละเลิกอบายมุข 
       ขอให้เรียกเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการถือศีลกินเจ 
จากผู้รับผิดชอบน าส่งคืนคลังเทศบาล และก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป 

      14. เบิกเงินเพ่ือจัดซื้อเสื้อแจกในพิธีเปิด
งานโครงการ “ไหว้เจ้า 9 ศาล ในเทศกาล   
กินเจ” 
 

        การจัดซื้อเสื้อตามโครงการดังกล่าว มิใช่เครื่อง
แต่งกายในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2536 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 

      15.  โครงการจัดงานประเพณีถือศีล 
กินเจ โดยเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
อุป โภคบริ โ ภค  ประกอบด้ ว ย  ข้ า วส าร  
เงาะกระป๋อง น้ ามันเจ นมเจ เพ่ือมอบให้กับ
โรงเจในเทศกาลถือศีลกินเจ 

         ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปสาระส าคัญว่าให้เบิกได้ตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 67 ที่ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่ เฉพาะที่กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง 
มหาดไทยก าหนดได้ ทั้งนี้การจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
เ พ่ือแจกจ่ายราษฎรนั้นจะกระท าได้ในกรณีเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2543   

      อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริม และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น จะต้องเป็นการให้ประโยชน์ หรืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มิใช่การส่งเสริม
และบ ารุงรักษาจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ที่ให้ประโยชน์หรืออ านวยความสะดวกแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงไม่
สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และ
การจ้างเหมาบริการเพ่ือการดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจ
หน้ า ที่ ข อ ง อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  ต าม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ เ ท ศ บ า ล  พ . ศ . 2 5 4 6  แ ล ะ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 

        16 .  เทศบาลเบิกจ่ าย เงิน เ พ่ือจ่ าย 
เป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารในการจัดท า
โรงทาน ในงานพิธีสวดญัตติอุโบสถวิหาร  

      ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินไม่
มีระเบียบให้เบิกจ่าย และไม่ใช่ภารกิจอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ควร
เป็นไปในลักษณะการส่ง เสริมและสนับสนุนที่มี
ประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อันเป็นการ
จัดบริการสาธารณะหรืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นการทั่วไป เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป แต่มิใช่ส่งเสริมสนับสนุน
หรือบ ารุงจารีตประเพณี หรือวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นโดยการออกค่าใช้จ่ายสนับสนุนศาสนิกชนใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของตน 
ถึงแม้จะปฏิบัติสืบทอดกันมา แต่ก็เป็นพิธีกรรมตาม
ความเชื่อของแต่ละบุคคล ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล
นั้นจะต้องกระท าตามประเพณีหรือวัมนธรรมที่บุคคล



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
นั้นเชื่อถือ เป็นการท าบุญตามความพร้อมของตน 
ที่มีอยู่  จึ งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาและท าบุญเนื่องในโอกาสดังกล่าว 
และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจัดท ากิจกรรมด้านการ
บริหารสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลได้ 
ดังนั้น เมื่อเทศบาลไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
เทศบาลจึงไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวมาตราเป็น
เทศบัญญัติได้ตามนัยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 มาตรา 60 
      จึงเบิกจ่ายไม่ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 

        17. เบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาแผ่เมตตาสร้าง
สามัคคี  ในจ านวนการเบิกดังกล่ าวมีการ
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารถวาย
พระภิกษุสามเณร ทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา 
     องค์ การบริ หารส่ วนต าบล  ชี้ แจงว่ า 
เนื่องจากจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการมี เป็น
จ านวนมาก ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มมวลชนต่าง และ
มวลชนต่าง ๆ และประชาชน ซึ่งอาหารที่เข้า
ร่วมโครงการน ามาไม่เพียงพอแก่ภิกษุสามเณร 
และผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินการดังกล่าว
เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนร่วม 

     สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติดังกล่าว ไม่มี
ระเบียบให้เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 67 ก าหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ 
แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือ 
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 
     ให้เรียกเงินจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งคืนคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลแล้วส่งส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ละหลักฐานการน าเงินฝากธนาคารให้ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดตรวจสอบ 

     18. การเบิกจ่ายเงินโดยไม่จ าเป็นและ 
ไม่ประหยั ด  โครงการประกวดอนุ รั กษ์ 
พระเครื่อง พระบูชาไทยและพระเหรียญ
คณาจารย์ “กิจกรรมการประกวดการอนุรักษ์
พระ เครื่ อ ง  พระบู ช า  และ เหรี ยญพระ
คณาจารย์” ได้แก่  
          - จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือพระเครื่อง 
เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับกรรมการผู้ตัดสิน 
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประกวดพระ เครื่ อ ง  สถาบั น 
การศึกษา วัดต่างๆ  
           - จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และข้าวกล่อง ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

     แต่การเบิกจ่ายดังกล่าวแม้ว่าเทศบาลฯ ไม่มีการ
จัดเก็บรายได้ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มหรือชมรมพระเครื่อง
จะเรียกเก็บเงินจากผู้น าพระเครื่องเข้าประกวด จึงเป็น
การน าเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้เ อ้ือ
ประโยชน์ส าหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม 
     ให้ ด า เ นิ นก า ร เ รี ย ก เ งิ น คื นจ าก เ จ้ าหน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบ ส่งคืนคลังเทศบาลโดยเร็ว 
     สั่งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยเคร่งครัด และ
ในโอกาสต่อไปการด าเนินการโครงการในลักษณะ
ดังกล่าวควรค านึงถึงฐานะการคลังของเทศบาลเป็น
ส าคัญ 



ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการและผู้ร่วมงาน 
     เทศบาลชี้ แจงว่ า โครงการดั งกล่ าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยและ
กล่อมเกลาให้ประชาชนเข้าร่วมร่วมศึกษา
ความรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในทางพุทธ
ศาสนา สร้างความสามัคคีของชุมชนและ
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประกวด 
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การเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังาน 

ประเพณีทางศาสนา 
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ขอ้บกพร่อง การเบกิค่าใช่จา่ยในการจดังานประเพณีทางศาสนา 

1. เบกิจา่ยเงนิสดท าบญุกฐนิใหว้ดั  

2. ค่าพธิีการ ค่าตอบแทน คณะกลองยาวส าหรบัแหอ่งคก์ฐนิ  

3. จา้งเหมาประกอบอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมงานกฐนิ ท าโรงทาน 

4. ค่าจตปุจัจยัถวายวดั ถวายปจัจยัพระสงฆ ์หรอืพราหมณ์ น ้าปานะ ปจัจยัไทยธรรม  

5. จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืพมิพพ์ระเครื่อง    

6. ค่าสนบัสนุนชดุการแสดงในพธิีบวงสรวงทางศาสนา  

7. ค่าจา้งเหมามหรสพ (ลเิก) ชุดผา้อาบน ้าฝน 

8. จดังานเขา้วดัวนัธรรมสวนะร่วมฟงัธรรม 

9. โครงการไหวพ้ระ 9 วดั โครงการอิม่บญุ และแจกเสื้อ 

10. ค่าจา้งเหมารถโดยสาร ค่าจา้งเหมาภาพยนตร ์ค่าจดัซ้ือเครื่องอปุโภคบรโิภค  

     ในงานถอืศีลกนิเจ 



1.. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิฯ พ.ศ.2547  

    ขอ้ 67 ก าหนดว่า อปท.จะจา่ยเงนิหรอืก่อหน้ีผูกพนัไดแ้ต่เฉพาะที่กฎหมาย 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหนงัสอืส ัง่การกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ้ 

2. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542  

    ขอ้ 4 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเกี่ยวกบัการเบกิค่าใชจ้า่ยที่ใชใ้นการปฏบิตัริาชการของ 

อปท.ทกุประเภท   

    ขอ้ 5 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การของ มท. ที่ก าหนดค่าใชจ้า่ย

เกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการไวแ้ลว้ ใหค้งใชไ้ดต้่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

    ขอ้ 6 ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการในเรื่องใดที่กระทรวงมหาดไทยยงัไม่ได ้

ก าหนดไวต้าม ขอ้ 5 ใหใ้ชร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าส ัง่ หรอืหนงัสอืส ัง่การของ

กระทรวงการคลงัในเรื่องนั้นไปก่อนโดยอนุโลม 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวขอ้ง 
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หนงัสอืซกัซอ้ม เกี่ยวกบัอ านาจหนา้ที่ จารตีประเพณีทอ้งถิ่น 

3. นส. มท. ที่ มท 0808.2/ว 1639  ลงวนัที่ 17 เม.ย. 2556 เรื่อง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั

การเบกิค่าใชจ้า่ยในการจดังานต่าง ๆ เกี่ยวกบัการดูแลสง่เสรมิและบ ารุงรกัษาจารตี

ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีของ อปท. ก าหนดว่า อ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายของ 

อปท. เกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษา จารตีประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถิ่น จะตอ้งมลีกัษณะเป็นการใหป้ระโยชน ์หรืออ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนเป็นการทัว่ไป เช่น การจดักจิกรรม สง่เสริมใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 

ในการปฏบิตัติามแบบอย่างประเพณี หรือวฒันธรรมไทย” มใิช่สง่เสริมสนบัสนุนหรือ

บ ารุงจารีตประเพณี หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่ น โดยการออกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่

บุคคลใดบุคคลหน่ึงทีจ่ะประกอบพิธกีรรมอย่างใดอย่างหน่ึงทีเ่ป็นเร่ืองเฉพาะตวัที่

บุคคลนัน้จะตอ้งกระท าตามประเพณี หรือวฒันธรรมทีบุ่คลนัน้เช่ือถือ หรือปฏบิตัิ  

ซ่ึงบคุคลนั้นมีสทิธ ิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๓๗ โดยบคุคลนั้นจะตอ้งกระท าดว้ยค่าใชจ้า่ยของตนเอง 
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1) “จ าเป็น” หมายถงึ ตอ้งเป็นอย่างนั้น ตอ้งท า ขาดไม่ได ้ ดงันั้น กจิการที่ อปท.  

              ท าจงึตอ้งเป็นกจิการที่จ าเป็น ขาดไม่ได ้

2) “ประหยดั” หมายถงึ ยบัย ัง้ ระมดัระวงั ใชจ้า่ยแต่พอควรแกฐ่านะ 

3) “จารีตประเพณี” หมายถงึ ประเพณีนิยมและประพฤติกนัสบืมาถา้ฝ่าฝืน 

                      ถอืว่าเป็นผิดหรอืชัว่ 

4) “ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น” หมายถงึ พื้นความรูค้วามสามารถทอ้งที่ใดทอ้งที่หน่ึง 

                          โดยเฉพาะ 

5) “วฒันธรรม”หมายถงึ สิ่งที่ท าความเจรญิงอกงามใหแ้กห่มู่คณะวถิชีีวติของ 

                 หมู่คณะ ดงันั้น การที่กฎหมายก าหนดให ้อปท. มีหนา้ที่ในการ 

                 บ ารุงรกัษาวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ่น จงึตอ้งพจิารณาถงึ 

                 วฒันธรรมของทอ้งถิ่นแหง่นั้น ๆ ดว้ย 

ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2542  
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 “การจดัท าบรกิารสาธารณะ” หมายถงึ การจดัใหม้ีการศึกษา เผยแพร่

ความรูเ้พื่อสรา้งจิตส  านึกใหก้บั เด็ก เยาวชน และประชาชนในทอ้งถิ่ น 

ใหม้ีความรกั และหวงแหนศิลปะ วฒันธรรม จารตี ประเพณี และภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น จดัสรรทรพัยากร และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการดูแล

รกัษา บูรณศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุและ

ศิลปกรรมทอ้งถิ่น และ 

            การจดัใหม้กีจิกรรมเพื่อสง่เสริม อนุรกัษศ์าสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม จารีตประเพณีที่เนน้เอกลกัษณค์วามเป็นไทย และทอ้งถิ่ น 

และวถิีชีวติของคนในชุมชนของตนเอง 

ความหมาย (ต่อ) 
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