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ดว นที่สุด
ที่ กค 0409.6 / ว 126

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
7 กันยายน 2548

เรื่อง การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อางถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6 / ว 113 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.6 / ว 113 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สดุ ที่ กค 0409.3 / ว 115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547
ตามหนังสือที่อางถึง 1 และ 2 กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน และหนังสือที่อางถึง 3ไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธี
ปฏิบัติในการเบิกจายเงินและการนําเงินสงคลังตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ความละเอียดแจงแลว นั้น
กระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เพื่ อ ให ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณงบเงิ น อุ ด หนุ น
มีความคลอ งตั ว มีประสิ ทธิภ าพ สอดคลอ งกั บนโยบายรั ฐบาล จึง เห็ นสมควรยกเลิ กหนัง สือที่ อา งถึง 1, 2และข อ 9
การเบิกจายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนในหนังสือที่อางถึง 3 และใหสวนราชการถือปฏิบัติดังนี้
ก. การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่ว ไป
1. กรณี เป นการเบิ กจ ายให องค กร เอกชน นิ ติ บุ คคล หรื อกิ จการอั นเป นสาธารณประโยชน
เชน เงินบํารุง และอุดหนุนองคการระหวางประเทศ เงินอุดหนุนโครงการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เงินอุดหนุน
มูลนิธิตาง ๆ เปนตน
1.1 ใหห น ว ยงานผู เ บิ ก สง คํ า ขอเบิ ก เงิ น มายั ง กรมบัญ ชี ก ลาง สํ า นั ก งานคลั ง จัง หวั ด หรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ตามแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับเงินอุดหนุนเปนเงินเดือน คาจางประจํา และคาตอบแทนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันที่กําหนดจายเปนรายเดือน ให
เบิกจายตามวงเงินที่ตองจายจริงเปนรายไตรมาส ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานจายเงินใหองคกรที่ไดรับเงินอุดหนุนตอไป
1.2 กรณีหนวยงานผูเบิกจายเงิน ใหใชหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการ
เปนหลักฐานการจายเงิน เพื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
1.3 การบัญชีใหปฏิบัติตามระบบบัญชีของทางราชการโดยอนุโลม
1.4 วิธีปฏิบัติอื่นใด ซึ่งมิไดกําหนดไวใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
2. กรณีเปนการเบิกจายใหสวนราชการเปนผูดําเนินการ เชน อุดหนุนโครงการวิจัย อุดหนุน
การฝกอบรมผูนําชุมชนระดับจังหวัด เปนตน
2.1 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ กําหนดระเบียบภายในควบคุมการใช
จายเงิน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอตั้งงบประมาณ เวนแตคาใชจายที่จายตอบแทนการปฏิบัติงานใหแก
บุคลากร ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑเชนเดียวกับการเบิกจายเงินงบประมาณในงบอื่น ๆ เชน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนตน
2.2 ใหเปดบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุนทั่วไปกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 2 ประเภท คือ ประเภท
ออมทรัพย และประเภทกระแสรายวัน กรณีทองที่ตั้งสวนราชการผูเบิกใดไมมีธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ใหเปดบัญชีกับ
ธนาคารพาณิชยอื่นได
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-22.3 ใหห น ว ยงานผู เ บิ ก สง คํ า ขอเบิ ก เงิ น มายั ง กรมบัญ ชี ก ลาง สํ า นั ก งานคลั ง จัง หวั ด หรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ตามแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว สําหรับ
เงินอุดหนุนเปนเงินเดือน คาจางประจํา และคาตอบแทนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ที่กําหนดจายเปนรายเดือนใหเบิกจาย
ตามวงเงินที่ตองจายจริงเปนรายไตรมาส โดยกรมบัญชีกลางจะจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานประเภท
ออมทรัพย
2.4 กรณีที่ไมสามรถขอเบิกเงินไดทันภายในปงบประมาณใหสวนราชการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปไดอีก 6 เดือนปฏิทินนับจากสิ้นปงบประมาณ โดยถือวามีหนี้ผูกพัน
2.5 การจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ ใหจายตามระเบียบที่กําหนดตาม ขอ 2.1
การจ า ยเงิ น จากบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารตามข อ 2.2 กรณี ก ารสั่ ง จ า ยเงิ น ด ว ยเช็ ค
ให สั่ ง จ า ยจากบั ญ ชี ป ระเภท
กระแสรายวัน โดยโอนยอดตามจํานวนเงินจากบัญชีประเภทออมทรัพยไปเขาบัญชีประเภทกระแสรายวันเทาจํานวน
ที่สั่งจาย
2.6 การจายเงินคาใชจายในการดําเนินการที่เบิกไปแลวใหจายภายในปงบประมาณ กรณีมีเงิน
เหลืออยูและยังไมสิ้นสุดโครงการใหรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแลว ปรากฏวามีเงินคงเหลืออยูในบัญชีเงินฝากธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
2.7 ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร และดอกผลที่เกิดจากเงินยืมที่สวนราชการจายใหแก
ผูดําเนินโครงการวิจัย (ถามี) ใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
2.8 หลักฐานการจายเงิน การบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ใหถือปฏิบัติตามขอ 1.2 -ขอ 1.4
2.9 การจัดซื้อ จัดจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
3. กรณีเปนการเบิกจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ใหหนวยงานผูเบิกสงคําขอเบิกเงินมายังสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด
ณ อํ าเภอ
ตามแผนการใช จ ายงบประมาณที่ ได รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ านั ก งบประมาณแล ว โดยกรมบั ญชีกลาง
จะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานจายเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
3.2 หลักฐานการจายเงิน การปฏิบัติทางบัญชี และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ใหถือปฏิบัติตาม
ขอ 1.2 - ขอ 1.4 ภายในวงเงินตามแผนการใชจายงบประมาณทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว
4. สําหรับเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหเบิกไดปละ 2 ครั้ง
เงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการคัดเลือกใหเบิกไดทั้งจํานวน
ภายหลังจากมีการประเมินผลแลว เงินอุดหนุนเพื่อจายเปนสวัสดิการ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากรใหเบิกได
เทาที่จายจริงในแตละคราวที่เกิดคาใชจาย
ข. การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ใหหนวยงานผูเบิกสงคําขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลัง
จังหวัด ณ อํ าเภอ เมื่อหนี้ถึงกําหนดหรือใกลถึ งกําหนดชําระ แลวแต กรณีเพื่อขอเบิกเงินจากคลังโดยกรมบัญชีกลาง
จะจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานจายเงินใหแกองคกร เอกชน นิติบุคคล กิจการอันเปน
สาธารณประโยชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป หรือกรณีเปนการเบิกจายใหหนวยงานเปนผูดําเนินการ
กรมบัญชีกลางจะจายเงินเขาบัญชีใหกับเจาหนี้ของหนวยงานโดยตรง หรือจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน
เพื่อใหหนวยงานจายเงินใหเจาหนี้ตอไป แลวแตกรณี
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-3ค. การเบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐ วิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรอื่นใดของรัฐ ซึ่ง
เปนผูเบิกเงิน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ตันติยาพงศ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนีส้ ิน
กรมบัญชีกลาง
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984
โทรสาร 0-2273-9609
www.cgd.go.th
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ที่ กค 0406.3/ ว.59

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
22 กรกฎาคม 2552

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อางถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5 / ว 13 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2543
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงการคลังไดกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นควรปรับปรุงแกไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5 / ว 13 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2543
2. ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

กรมบัญชีกลาง
สํานักกฎหมาย
กลุม งานกฎหมายและระเบียบดานการเบิกจาย
โทร. 0 2273 9662

21
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่สว นราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสว นทองถิ่น
แนบทายหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 (ยกเลิกหนัง สือ ดว นที่สุด
ที่ กค 0526.5 / ว.13 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2543)
1. เงินที่สวนราชการไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑนี้ ตองเปนเงินที่สวนราชการ
ไดรับจาการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตกรอบอํานาจหนาที่และภารกิจของสวนราชการนั้น เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนเงินที่มีผูมอบใหสวนราชการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการใชจาย
ในกิจการของสวนราชการตามนัย มาตรา 24 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไข
เพิ่มเติม
สําหรับกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการดําเนินงานภายใตภารกิจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น แตไมสามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการไดและไดขอความรวมมือใหสวนราชการ
เปนผูดําเนินการแทนโดยสนับสนุนเงินคาใชจายในการดําเนินงานใหเงินที่สวนราชการไดรับดังกลาว ถือเปนเงินที่สวน
ราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ จากการปฏิบัติงานใหแกหนวยงานอื่น ตองนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 24
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม หากมีความจําเปนตองเก็บไวใชจาย
ใหขอทําความตกลงกระทรวงการคลัง
2. การรับเงินจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกกรณี ใหสวนราชการทั้งที่เปนหนวยงานผูเบิก หรือหนวยงาน
ยอย ตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ไดรับเงิน โดยใชใบเสร็จรับเงินในราชการของสวนราชการตนสังกัดระดับกรม
3. ใหสวนราชการนําเงินที่ไดรับอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดฝากคลัง โดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 กรณีสวนราชการผูรับเงินเปนหนวยงานผูเบิก ใหเปดบัญชีเงินฝากคลังสําหรับเงินที่ไดรับอุดหนุนทุก
โครงการเพียงหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนเพื่อโครงการตาง ๆ ที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น “รหัสบัญชีเงินฝาก
คลัง 697 และใหจัดทําทะเบียนคุมแยกรายโครงการ
3.2 กรณีหนวยงานยอยเปนผูร ับเงิน ใหนําฝากในนามหนวยงานผูเบิกที่ตนสังกัด
4. กรณีที่มีความจําเปนต องมีเ งิ นสดไว ณ ที่ทําการเพื่อสํารองจ าย ใหสวนราชการซึ่ งเป นผูดําเนินการ
โครงการ สามารถเก็บรักษาเงินสดไวใชจายสําหรับทุกโครงการรวมกันไดในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท
5. กรณีสวนราชการไดรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับแผนงาน / โครงการที่มรี ะยะเวลา
การดําเนินงานในชวงสั้น และเมื่อไดรับเงินแลวจะตองนําเงินนั้นไปจายภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเงิน
ใหสวนราชการนั้นไมตองนําเงินดังกลาวฝากคลังได
6. เงินอุดหนุนที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการดําเนินโครงการใดใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันได
แตเฉพาะโครงการนั้น โดยการใชจายนั้น ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
7. การจัดซื้อ-จัดจาง ใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของทางราชการ
8. การรับ-จายเงิน การเบิกเงินจากคลัง การนําเงินสงคลัง และการเก็บรักษาเงิน และหลักฐานการจาย ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
9. การบัญชี ใหปฏิบัติตามวิธีการบันทึกรายการบัญชีที่กรมบัญชีกลางกําหนด
10. กรณีหนวยงานยอยเปนผูดําเนินโครงการ เมื่อไดมีการใชจายเงินไปแลว ใหหนวยงานยอยจัดทํารายงานการ
รับ-จายเงิน สงใหหนวยงานผูเบิกที่สังกัด พรอมหลักฐานใบสําคัญตนฉบับ เพื่อดําเนินการบันทึกบัญชีตอไป
11. เมื่อการดําเนินงานในแตละโครงการไดเสร็จสิ้นลง ใหนําเงินที่เหลือจายในแตละโครงการสงคลังเปนรายได
แผนดิน ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น เวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
12. ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงาน การเงิน และการบัญชีในแตละโครงการ แลวรายงานให
หัวหนาสวนราชการตนสังกัดทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
13. ใหสวนราชการวางวิธีปฏิบัติอื่นใดไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑนี้
14. สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ ใหขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง

