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การเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษา
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ข้อบกพร่อง ทุนการศึกษา
1. จ่ายค่าธรรมเนี ยมการศึกษาให้แก่ครูศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2.2 สนบสนุ
ส ั ส นทุนการศกษาเดกทมฐานะยากจนและขาด
ศึ
็ ่ี ี
แคลนทุนทรัพย์
3. ทุนการศึกษา ครูผูด้ ูแลเด็ก
4. ทุนุ การศึกษา ระดับ ปริญญ
ญญาตรี ปริญ
ญญ
ญาโท
5. ทุนการศึกษาแก่พนักงานตามภารกิจ
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การเบิกจ่าย ทุนการศึกษา
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา
และผู้ด้วยโอกาสของ อปท.
อปท.สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เรอง
อปท.สามารถดาเนนการตามอานาจหนาท
เรื่อง การส่
การสงเสรมการพฒนาสตร
งเสริมการพัฒนาสตรี เดก
เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมได้
โดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. อปท.สามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยนําฐานรายได้ทุกประเภท รวมถึงเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ต้องนํามาจัดทํางบประมาณ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดคํานวณการตั้ง
งบประมาณตามอัตรา ดังนี้
1.1 รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 3%
1.2 รายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละ
ไม่เกิน 2.5%
1.3 รายได้เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 2%
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การเบิกจ่ายทุนการศึกษา (ต่อ)
2. การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกําพร้า
เด็กยากจนและคนพิการในท้องถิ่น ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี
ปรญญาตร
สําหรับการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตรไม่เกินการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และ
ค่าหนังสือเรียนได้ตามความจําเป็น เหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณ์คลัง ซึ่งการจะให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนคนใดนั้นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 และให้นํา
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ของ
อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543 ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว
3050 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3. เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจาก อปท.
คือ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ โดยให้ยื่นคํา
ขอรับทุนการศึกษาจาก อปท.
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การเบิกจ่ายทุนการศึกษา (ต่อ)
4. ผู้ที่มีสิทธิขอรับทุนตามข้อ 3 อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ของ อปท.
4.2 เป็นเด็กยากจนหรือผู้ดอ้ ยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคมของท้องถิ่น
5 ให
5.
ให้ อปท.ตงคณะกรรมการดาเนนการคดเลอกผู
อปท ตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผ้มีสสทธรบทุ
ิทธิรับทนตามข้
นตามขออ 3 และ
ข้อ 4 จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน โดยคณะกรรมการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผู้แทนประชาคม ครู หรืออาจารย์ของสถาบันการเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ทําหน้าที่
กําหนดหลักเกณฑ์และวีการคัดเลือก ตัดสินปัญหาและอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินการคัดเลือกจน
เสร็จสิ้น และส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผู้มีสิทธิรบั ทุน
6. ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือค่าบํารงง หรอคาหนวยกต
หรอคาบารุ
หรือค่าหน่วยกิต ตามอั
ตามอตราทสถาบนการศกษากาหนด
ตราที่สถาบันการศึกษากําหนด แตไมเกนปละ
ต่ไม่ กินปีล 33,000
33 000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายไว้ในรายจ่ายงบกลาง
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
8. กรณีไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้ อปท.ขอทําความตกลงกับ ผวจ.ก่อน
การปฏิบตั ิ
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การเบิกจ่ายเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตัง้ งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อบจ/เทศบาล และ
อบต. พ.ศ.2543
1) กจการทจะใหการชวยเหลอ
กิจการที่จะให้การช่วยเหลือ ตองอยู
ต้องอย่ในอานาจหนาทขององคการบรหารสวนจงหวด
นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น การส่งเสริมการทํามาหากินของ
ราษฎร การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห์การป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การป้ องกันและระงับโรคติดต่อ การสุสาน และฌาปนสถาน เป็ นต้น
2) วิธีการช่วยเหลือประชาชน
(1) ผููบ้ ริหารท้องถิ่นแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนิ นการช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ และ
ควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่ วยงานของรัฐถือปฏิบตั อิ ยู่
เช่น แนวทางปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ฉุกเฉิ น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
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การเบิกจ่ายเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน (ต่อ)
3) กรณี ท่มี ีความจําเป็ นจะต้องจัดซื้อวัสดุหรือครุภณั ฑ์
ก. การจัดซื้อวัสดุเพือ่ นํ าไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร เมื่อดําเนิ นการจัดซื้อตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วให้จดั ทําบัญชีควบคุมุ การรับ-จ่ายวัสดุุ และ
เมื่อมีการแจกจ่ายวัสดุให้ระบุรายชื่อผูไ้ ด้รบั แจกจ่าย พร้อมทัง้ ให้ผูร้ บั ฯ
ลงชื่อรับไว้ในทะเบียนเพือ่ เป็ นหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ข. การจัดซื้อครุภณั ฑ์เพือ่ นํ าไปให้ราษฎรหรือหน่ วยงานใช้ตามโครงการ เมื่อ
ดําเนิ นการจัดซื้อตามระเบียบฯ แล้ว ให้ลงทะเบียนควบคุมพัสดุ ตาม
วิธกี ารที่กาํ หนดไว้ในระเบียบพัสดุขุ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
กลุม่ ประชาชน ชุมชน หรือหน่ วยงานจะยืมไปเพือ่ การช่วยเหลือ
ประชาชนตามโครงการต่างๆ ให้ผูย้ มื ทําหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยให้หมายเหตุในทะเบียนคุมครุภณั ฑ์ระบุช่ือบุคคล หรือ
หน่ วยงานผูย้ มื ด้วย
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ขอบกพรอง การเบิกจายเกี่ยวกับการศึกษา
ขอบกพรองที่ตรวจพบ
1. เบิกจายเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ใหแกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขอเสนอแนะ
ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณของ
อบต.ได โดยจะตองเบิกจายจากเงินที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อ
เปนทุนการศึกษาใหแกผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของอปท. เพื่อศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 781 ลงวันที่ 29
เมษายน 2553 เรื่อง การศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ขอใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประสานหนวยงานเจาของงบประมาณเพื่อ
จัดสรรงบประมาณในสวนของทุนการศึกษาที่ได
เบิกจายไปแลวชดใชเงินงบประมาณตอไป และ
ขอใหกําชับ ดูแล เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเงินงบประมาณกอนการเบิกจายทุก
ครั้งเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดกรณี
ดังกลาวอีก
2. โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส มีการ
การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียน
เบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับ
ใหกับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมสามารถเบิกจายได
ทุนทรัพยใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
เนื่องจาก กฎหมายนั้นกําหนดใหเรียนฟรี และ
พื้นฐานการศึกษา ซึ่งนักเรียนที่ไดรับทุนอยูใน
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ขอ 2
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา(หลักสูตรขั้น กําหนดสาระสําคัญวาเทศบาลสามารถใหการ
พื้นฐาน) ระดับชั้นประถมศึกษา (หลักสูตรขั้น
สงเคราะหเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสใน
พื้นฐาน) โดยนักเรียนที่ไดรับทุนนั้นผานการ
ระดับหลักสูตรไมเกินการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
คัดเลือกจากโรงเรียน
ชวยเหลือเปนคาวัสดุ อุปกรณการเรียน ชุด
นักเรียน และคาหนังสือเรียนไดตามความจําเปน
เหมาะสม และขอ 4 กําหนดสาระสําคัญวา ให
อปท. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิรับทุนไม
นอยกวา 5 และไมเกิน 10 คน กําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกและสงใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศผูมีสิทธิการรับทุน และขอ 6 กําหนดวา
คาใชจายทุนการศึกษา ใหเบิกจายเฉพาะคาเลา

ขอบกพรองที่ตรวจพบ

ขอเสนอแนะ
เรียน หรือคาธรรมเนียมการศึกษาเทานั้น
ขอใหเรียกเงินจากผูตองรับผิดชอบหรือผูที่
เกี่ยวของสงคืนเปนรายไดตอไป และในโอกาส
ตอไปควร ควบคุม กํากับ ดูแล ใหเจาหนาที่
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
โดยเครงครัด
3.ทุนการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ
เปนการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการรับทุนตอง
ครูผูดูแลเด็ก ไดรับทุนเพื่อเขารับการศึกษาระดับ ชดใชทุนและเบี้ยปรับอีกสองเทา แตผูรับทุนไดสง
ปริญญาตรี ตั้งแตปงบประมาณ 2550 โดยทํา
เงินทุนการศึกษาคืนจํานวนทุนการศึกษาเทานั้น
สัญญารับทุน ตอมาลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ คงคางคาปรับอีกสองเทา
16มิถุนายน 2551
อบต. ไมเรียกชดใชคืนทันทีแตใหทําหนังสือ
รับสภาพหนี้ โดยใหผอนชําระเปนรายเดือน
เปนการไมปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวย การตั้ง
งบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ขอ 8 และ
สัญญาการรับทุน
ใหเรียกเงินจากผูรับทุนดังกลาวสงคืนคลัง
อบต.ทันทีหากไมสามารถเรียกคืนไดให
ดําเนินการเรียกคืนจากผูค้ําประกันตามสัญญาค้ํา
ประกัน
4. ทุนการศึกษา ตามที่ อบต.ไดเบิก
สตง. เห็นวาการจายเงินทุนการศึกษาโดย
จายเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาใหแกบุคลากรของ ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
อบต. เพื่อศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและ
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อให
ปริญญาโทจากเงินงบประมาณของ อบต. โดยถือ ทุนการศึกษาของ อปท. โดยอาศัยอํานาจตาม
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
ความในขอ 4 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
0808.2/ว 3137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เรื่องหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อให ทองถิ่น พ.ศ. 2541 มิใชกฎหมาย ระเบียบ
ทุนการศึกษาของ อปท.
ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามที่กําหนด ตามขอ 16
และ ขอ 34 ของระเบียบนี้ และมิใชกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามที่กําหนด ตามขอ 67
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 ที่ใหอํานาจ อปท.ตั้งงบประมาณ
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รายจายและจายเงินได ดังนั้น การตั้งงบประมาณ
รายจายและการจายเงินเพื่อใหทุนการศึกษาของ
อปท. ตามหนังสือดังกลาว เปนการกําหนด
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
ขึ้นมาใหม จึงเปนการกระทําโดยไมมีกฎหมาย
ระเบียบ ใหกระทําได ซึ่งไมอาจนําหนังสือ
ดังกลาวมาใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการของ
อปท.ได เมื่อนายก อบต.ไดถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกลาวอันเปนเหตุให อบต.ไดรับความเสียหาย
ตามจํานวนเงินที่จายเปนทุนการศึกษาไปแลวทั้ง
จํานวน ซึ่งเรื่องดังกลาวนี้ สตง.ไดมีหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทยใหแจง อปท.ระงับการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินทุนการศึกษาไว
กอน พรอมกับใหดําเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 กับ
ผูเกี่ยวของที่เปนเหตุใหราชการไดรับความ
เสียหายแลว
ขอใหระงับการเบิกจายเงินทุนการศึกษา
โดยทันที หากยังไมดําเนินการจะถือเปนการ
ละเลยอันเปนเหตุให อบต.ไดรับความเสียหาย
เจาหนาที่และผูเกี่ยวของจะมีความผิดไดรับโทษ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมกับ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 กับผูเกี่ยวของกับการ
เบิกจายเงินทุนการศึกษาไปแลวทั้งจํานวน
5. เทศบาลไดใหทุนการศึกษาแกพนักงานจาง
ขอใหติดตามเรงรัดผูรับทุนใหชดใช
ตามภารกิจ โดยตามสัญญาการรับทุน ขอ 2
ทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา หากไม
กําหนดวา ผูรับทุนการศึกษาตองรับราชการ
สามารถติดตามไดใหดําเนินการทางกฎหมาย
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
โดยเร็ว หากปลอยปละละเลยจนหมดอายุความ
ระยะเวลาที่รับทุน และขอ 9 วรรคสอง กําหนด ดําเนินคดีตามกฎหมายใหดําเนินการทางวินัยกับ
วา หากผูรับทุนรับราชการไมครบกําหนดเวลา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดวย
ตามขอ 8 ตองชดใชทุนที่ไดจายไปแลวรวมทั้ง
เบี้ยปรับ เวนแต อบต.จะใชดุลพินิจพิจารณาเปน
วามีเหตุอันสมควรใหผูรับทุนพนความผิด
เทศบาลมีคําสั่งลงโทษพนักงานจางตาม
ภารกิจออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานการปกิบัติหรือละเวนการปกิบัติ
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หนาที่ราชการ โดยไมนําสงเงินรายไดและ
นําไปใชสวนตัว ซึ่งผลจากคําสั่งดังกลาว ทําใหรับ
ราชการเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
ระยะเวลาที่รับทุนได จึงเปนการไมปฏิบัติตาม
สัญญารับทุน ซึ่งตองชดใชทุนที่ไดจายไปแลว
รวมทั้งเบี้ยปรับตามสัญญาการรับทุนของ อบต.
ขางตน
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