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ดวนที่สุด
 ท่ี กค 0409.6 / ว 126                                                                            กระทรวงการคลัง
                                                                                                        ถนนพระราม 6 กทม. 10400

                                                                                    7  กันยายน  2548

เรื่อง   การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6 / ว 113  ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน  2545
            2.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสดุ ท่ี กค 0409.6 / ว 113  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2546
            3.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสดุ ท่ี กค 0409.3 / ว 115  ลงวันท่ี 30 กันยายน 2547

ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 และ 2 กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินงบประมาณ    
งบเงินอุดหนุน เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน และหนังสือท่ีอางถึง 3ไดกําหนดหลักเกณฑ  และวิธี
ปฏิบัติในการเบิกจายเงินและการนําเงินสงคลังตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ความละเอียดแจงแลว น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา เ พ่ือใหการเ บิกจายเ งินงบประมาณงบเงินอุดหนุน                 
มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือท่ีอางถึง 1, 2และขอ 9       
การเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนในหนังสือท่ีอางถึง 3 และใหสวนราชการถือปฏิบัติดังน้ี

ก.  การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
1. กรณีเปนการเบิกจายใหองคกร เอกชน นิติ บุคคล หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน             

เชน เงินบํารุง และอุดหนุนองคการระหวางประเทศ เงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   เงินอุดหนุน
มูลนิธิตาง ๆ  เปนตน

          1.1  ใหหนวยงานผูเบิกสงคําขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัดหรือ
สํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ  ตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว 
สําหรับเงินอุดหนุนเปนเงินเดือน คาจางประจํา และคาตอบแทนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันท่ีกําหนดจายเปนรายเดือน ให
เบิกจายตามวงเงินท่ีตองจายจริงเปนรายไตรมาส  ท้ังน้ี กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน
เพ่ือใหหนวยงานจายเงินใหองคกรท่ีไดรับเงินอุดหนุนตอไป

          1.2  กรณีหนวยงานผูเบิกจายเงิน    ใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ
เปนหลักฐานการจายเงิน เพ่ือสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ

          1.3  การบัญชีใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการโดยอนุโลม
          1.4  วิธีปฏิบัติอ่ืนใด ซึ่งมิไดกําหนดไวใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
    2.  กรณีเปนการเบิกจายใหสวนราชการเปนผูดําเนินการ    เชน อุดหนุนโครงการวิจัย  อุดหนุน

การฝกอบรมผูนําชุมชนระดับจังหวัด เปนตน
          2.1  ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ    กําหนดระเบียบภายในควบคุมการใช

จายเงิน  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีขอตั้งงบประมาณ     เวนแตคาใชจายท่ีจายตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก
บุคลากร  ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑเชนเดียวกับการเบิกจายเงินงบประมาณในงบอ่ืน ๆ เชน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนตน

          2.2  ใหเปดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนท่ัวไปกับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท คือ ประเภท
ออมทรัพย และประเภทกระแสรายวัน กรณีทองท่ีตั้งสวนราชการผูเบิกใดไมมีธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ ใหเปดบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชยอ่ืนได
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            2.3  ใหหนวยงานผูเบิกสงคําขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัดหรือ
สํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ ตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว สําหรับ
เงินอุดหนุนเปนเงินเดือน คาจางประจํา และคาตอบแทนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ท่ีกําหนดจายเปนรายเดือนใหเบิกจาย
ตามวงเงินท่ีตองจายจริงเปนรายไตรมาส  โดยกรมบัญชีกลางจะจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานประเภท    
ออมทรัพย 
            2.4  กรณีท่ีไมสามรถขอเบิกเงินไดทันภายในปงบประมาณใหสวนราชการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปไดอีก 6   เดือนปฏิทินนับจากสิ้นปงบประมาณ โดยถือวามีหน้ีผูกพัน 
            2.5  การจายเงินเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ ใหจายตามระเบียบท่ีกําหนดตาม ขอ 2.1 
การจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามขอ 2.2  กรณีการสั่งจายเงินดวยเช็ค       ใหสั่งจายจากบัญชีประเภท       
กระแสรายวัน     โดยโอนยอดตามจํานวนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพยไปเขาบัญชีประเภทกระแสรายวันเทาจํานวน  
ท่ีสั่งจาย 
            2.6  การจายเงินคาใชจายในการดําเนินการท่ีเบิกไปแลวใหจายภายในปงบประมาณ  กรณีมีเงิน
เหลืออยูและยังไมสิ้นสุดโครงการใหรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแลว ปรากฏวามีเงินคงเหลืออยูในบัญชีเงินฝากธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 
            2.7  ดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคาร   และดอกผลท่ีเกิดจากเงินยืมท่ีสวนราชการจายใหแก
ผูดําเนินโครงการวิจัย (ถามี) ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

          2.8  หลักฐานการจายเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ใหถือปฏิบัติตามขอ 1.2 -ขอ 1.4 
            2.9  การจัดซื้อ จัดจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

      3.  กรณีเปนการเบิกจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            3.1  ใหหนวยงานผูเบิกสงคําขอเบิกเงินมายังสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด 
ณ อําเภอ      ตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลวโดยกรมบัญชีกลาง          
จะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน  เพ่ือใหหนวยงานจายเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
            3.2  หลักฐานการจายเงิน การปฏิบัติทางบัญชี และวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ  ใหถือปฏิบัติตาม 
ขอ 1.2 -  ขอ 1.4    ภายในวงเงินตามแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงบประมาณแลว 

      4.  สําหรับเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหเบิกไดปละ  2   ครั้ง 
  เงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการคัดเลือกใหเบิกไดท้ังจํานวน
ภายหลังจากมีการประเมินผลแลว   เงินอุดหนุนเพ่ือจายเปนสวัสดิการ    และสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากรใหเบิกได
เทาท่ีจายจริงในแตละคราวท่ีเกิดคาใชจาย 

ข.  การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
         ใหหนวยงานผูเบิกสงคําขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด  หรือสํานักงานคลัง
จังหวัด ณ อําเภอ เมื่อหน้ีถึงกําหนดหรือใกลถึงกําหนดชําระ  แลวแตกรณีเพ่ือขอเบิกเงินจากคลังโดยกรมบัญชีกลาง       
จะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน   เพ่ือใหหนวยงานจายเงินใหแกองคกร เอกชน นิติบุคคล กิจการอันเปน
สาธารณประโยชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป   หรือกรณีเปนการเบิกจายใหหนวยงานเปนผูดําเนินการ      
กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหน้ีของหนวยงานโดยตรง  หรือจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน
เพ่ือใหหนวยงานจายเงินใหเจาหน้ีตอไป แลวแตกรณี 
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            ค.  การเบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรอื่นใดของรัฐซึ่ง
เปนผูเบิกเงิน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

         (นายประกอบ  ตันติยาพงศ)
                                                                                  รองปลัดกระทรวงการคลัง    
                                                                         หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหน้ีสิน

กรมบัญชีกลาง
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984
โทรสาร  0-2273-9609
www.cgd.go.th
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ท่ี กค 0406.3/ ว.59 กระทรวงการคลัง                                                                                                          
                                                                                                          ถนนพระราม 6  กทม.   10400

                                                                          22   กรกฎาคม  2552

เรื่อง  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีสวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อางถึง  หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี  กค  0526.5 / ว 13  ลงวันท่ี  1 มีนาคม  2543

สิ่งท่ีสงมาดวย   หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีสวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครอง
                          สวนทองถ่ิน

ตามหนังสือท่ีอางถึง กระทรวงการคลังไดกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีสวนราชการไดรับอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหสวนราชการตาง ๆ  ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นควรปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีสวนราชการไดรับอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน ดังน้ี

1.  ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0526.5 / ว 13  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2543
2.  ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีสวนราชการไดรับอุดหนุนจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

กรมบัญชีกลาง
สํานักกฎหมาย
กลุมงานกฎหมายและระเบียบดานการเบิกจาย
โทร. 0 2273 9662



21

                หลักเกณฑ    และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แนบทายหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค 0406.3/ ว 59   ลงวันที่  22  กรกฎาคม 2552  (ยกเลิกหนังสือ ดวนที่สุด 
ที่ กค 0526.5 / ว.13  ลงวันที่ 1  มีนาคม 2543)
 1. เงินท่ีสวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามหลักเกณฑน้ี    ตองเปนเงินท่ีสวนราชการ
ไดรับจาการจัดทําแผนงาน/โครงการ     ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการน้ัน เพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ซึ่งถือเปนเงินท่ีมีผูมอบใหสวนราชการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการใชจาย   
ในกิจการของสวนราชการตามนัย มาตรา 24 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
 สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ไดจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือการดําเนินงานภายใตภารกิจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน แตไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการไดและไดขอความรวมมือใหสวนราชการ
เปนผูดําเนินการแทนโดยสนับสนุนเงินคาใชจายในการดําเนินงานใหเงินท่ีสวนราชการไดรับดังกลาว ถือเปนเงินท่ีสวน
ราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิ จากการปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอ่ืน ตองนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 24  
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  2502   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หากมีความจําเปนตองเก็บไวใชจาย   
ใหขอทําความตกลงกระทรวงการคลัง 
 2. การรับเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกกรณี ใหสวนราชการท้ังท่ีเปนหนวยงานผูเบิก หรือหนวยงาน
ยอย ตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีไดรับเงิน โดยใชใบเสร็จรับเงินในราชการของสวนราชการตนสังกัดระดับกรม 
 3. ใหสวนราชการนําเงินท่ีไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดฝากคลัง  โดยดําเนินการ ดังน้ี 
     3.1  กรณีสวนราชการผูรับเงินเปนหนวยงานผูเบิก ใหเปดบัญชีเงินฝากคลังสําหรับเงินท่ีไดรับอุดหนุนทุก
โครงการเพียงหน่ึงบัญชี ช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนเพ่ือโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน “รหัสบัญชีเงินฝาก
คลัง 697  และใหจัดทําทะเบียนคุมแยกรายโครงการ 
     3.2  กรณีหนวยงานยอยเปนผูรับเงิน ใหนําฝากในนามหนวยงานผูเบิกท่ีตนสังกัด 
 4. กรณีท่ีมีความจําเปนตองมีเงินสดไว ณ ที่ทําการเพ่ือสํารองจาย ใหสวนราชการซึ่งเปนผูดําเนินการ
โครงการ สามารถเก็บรักษาเงินสดไวใชจายสําหรับทุกโครงการรวมกันไดในวงเงินไมเกิน 50,000  บาท 
 5. กรณีสวนราชการไดรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับแผนงาน / โครงการท่ีมรีะยะเวลา
การดําเนินงานในชวงสั้น และเมื่อไดรับเงินแลวจะตองนําเงินน้ันไปจายภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับเงิน 
ใหสวนราชการน้ันไมตองนําเงินดังกลาวฝากคลังได 
 6. เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการดําเนินโครงการใดใหนําไปจายหรือกอหน้ีผูกพันได
แตเฉพาะโครงการน้ัน โดยการใชจายน้ัน ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับเงินงบประมาณ 
 7. การจัดซื้อ-จัดจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ 
 8. การรับ-จายเงิน การเบิกเงินจากคลัง การนําเงินสงคลัง และการเก็บรักษาเงิน และหลักฐานการจาย ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง   พ.ศ. 2551 
 9. การบัญชี ใหปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 10. กรณีหนวยงานยอยเปนผูดําเนินโครงการ  เมื่อไดมีการใชจายเงินไปแลว ใหหนวยงานยอยจัดทํารายงานการ
รับ-จายเงิน สงใหหนวยงานผูเบิกท่ีสังกัด     พรอมหลักฐานใบสําคัญตนฉบับ เพ่ือดําเนินการบันทึกบัญชีตอไป 
 11. เมื่อการดําเนินงานในแตละโครงการไดเสร็จสิ้นลง ใหนําเงินท่ีเหลือจายในแตละโครงการสงคลังเปนรายได
แผนดิน ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน   เวนแตองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 12. ใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการดาํเนินงาน การเงิน และการบัญชีในแตละโครงการ แลวรายงานให
หัวหนาสวนราชการตนสังกัดทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 13. ใหสวนราชการวางวิธีปฏิบัติอ่ืนใดไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑน้ี 
 14. สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑน้ี ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 


