
03/07/57

1

่่การเบกิจา่ยเกี่ยวกบัการเบกิจา่ยเกี่ยวกบั

การศึกษาการศึกษา

1

ขอ้บกพรอ่ง ทนุการศึกษา

1. จา่ยค่าธรรมเนียมการศึกษาใหแ้กค่รูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

2  ส ั ส ศึ ็ ี่ ี2. สนบสนุนทนุการศกษาเดกทมฐานะยากจนและขาด

แคลนทนุทรพัย์

3. ทนุการศึกษา ครูผูดู้แลเด็ก

4. ทนุการศึกษา ระดบั ปรญิญาตร ีปรญิญาโท
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ุ ญญ ญญ

5. ทนุการศึกษาแกพ่นกังานตามภารกจิ
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การเบิกจ่าย ทุนการศึกษา
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 
เรื่อง หลักเกณฑ์การต้ังงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา 
และผู้ด้วยโอกาสของ อปท.

อปท.สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี เรื่อง การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก     อปท.สามารถดาเนนการตามอานาจหนาท เรอง การสงเสรมการพฒนาสตร เดก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรมได้ 
โดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
    1. อปท.สามารถต้ังงบประมาณรายจ่าย โดยนําฐานรายได้ทุกประเภท รวมถึงเงิน
อุดหนุนท่ัวไปท่ีต้องนํามาจัดทํางบประมาณ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมของปีงบประมาณท่ีผ่านมาคิดคํานวณการต้ัง

้

3

งบประมาณตามอัตรา ดังนี้
          1.1 รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ต้ังงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 3% 
          1.2 รายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ต้ังงบประมาณได้ปีละ
ไม่เกิน 2.5% 
           1.3 รายได้เกิน 300 ล้านบาท ให้ต้ังงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 2%

การเบิกจ่ายทุนการศึกษา (ต่อ)
     2. การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกําพร้า 
เด็กยากจนและคนพิการในท้องถ่ิน ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรท่ีสูงกว่าการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ซ่ึงรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีปรญญาตร
        สําหรับการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนท่ีศึกษาในหลักสูตรไม่เกินการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อปท.สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และ
ค่าหนังสือเรียนได้ตามความจําเป็น เหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณ์คลัง ซ่ึงการจะให้
ความช่วยเหลือแก่นักเรียนคนใดนั้นอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 และให้นํา
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชน ตามอาํนาจหน้าท่ีของ 
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อบจ. เทศบาล และ อบต. พ.ศ.2543 ตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 
3050 และวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2543 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
     3. เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ท่ีมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจาก อปท. 
คือ ผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ โดยให้ยื่นคํา
ขอรับทุนการศึกษาจาก อปท.
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การเบิกจ่ายทุนการศึกษา (ต่อ)
     4. ผู้ท่ีมีสิทธขิอรับทุนตามข้อ 3 อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
         4.1 เป็นผู้ท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นท่ีของ อปท.
         4.2 เป็นเด็กยากจนหรือผู้ดอ้ยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคมของท้องถิ่น

5 ให้ อปท ตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผ้มีสิทธิรับทนตามข้อ 3 และ      5. ให อปท.ตงคณะกรรมการดาเนนการคดเลอกผูมสทธรบทุนตามขอ 3 และ 
ข้อ 4 จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แตไ่ม่เกิน 10 คน โดยคณะกรรมการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ผู้แทนประชาคม ครู หรืออาจารย์ของสถาบันการเรียนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี สมาชิกสภาท้องถิ่น ทําหน้าท่ี
กําหนดหลกัเกณฑ์และวีการคัดเลอืก ตัดสินปัญหาและอ่ืน ๆ ท่ีเกดิข้ึนในการดําเนินการคัดเลือกจน
เสร็จสิ้น และส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผู้มีสิทธิรับทุน
       6. ค่าใช้จ่ายสาํหรับทุนการศึกษาให้เบกิจ่ายไดเ้ฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนยีมการศึกษา 
หรือค่าบํารง หรือค่าหน่วยกติ ตามอัตราท่ีสถาบันการศึกษากําหนด ต่ไม่ กินปีล 33 000 บาท

5

หรอคาบารุง หรอคาหนวยกต ตามอตราทสถาบนการศกษากาหนด แตไมเกนปละ 33,000 บาท 
       7. ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ตัง้งบประมาณรายจ่ายไว้ในรายจ่ายงบกลาง
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
        8. กรณีไม่สามารถปฏิบตัิตามหลักเกณฑด์ังกล่าวได้ ให้ อปท.ขอทําความตกลงกับ ผวจ.ก่อน
การปฏิบตัิ

การเบกิจา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน

2. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลว.22 กมุภาพนัธ ์2543 เรื่อง หลกัเกณฑ์

ว่าดว้ยการตัง้งบประมาณเพื่อการช่วยเหลอืประชาชนตามอาํนาจหนา้ที่ของ อบจ/เทศบาล และ

อบต. พ.ศ.2543

1) กจิการที่จะใหก้ารช่วยเหลอื ตอ้งอย่ในอาํนาจหนา้ที่ขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั เทศบาล 1) กจการทจะใหการชวยเหลอ ตองอยูในอานาจหนาทขององคการบรหารสวนจงหวด เทศบาล 

และองคก์ารบริหารสว่นตาํบล ตามที่กฎหมายกาํหนด เช่น การสง่เสรมิการทาํมาหากนิของ

ราษฎร การแกไ้ขปญัหาการประกอบอาชีพ การสงัคมสงเคราะหก์ารป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ การสสุาน และฌาปนสถาน เป็นตน้

2) วิธีการช่วยเหลอืประชาชน

(1) ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นแต่งต ัง้คณะกรรมการดําเนินการช่วยเหลอืประชาชนตามโครงการ และ
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ู

ควบคมุการปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

(2) ถอืปฏบิตัิตามแนวทางการช่วยเหลอืสงเคราะหป์ระชาชนที่หน่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัอิยู่ 

เช่น แนวทางปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการเกี่ยวกบัการใหค้วามช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉุกเฉิน
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การเบกิจา่ยเพือ่ช่วยเหลอืประชาชน (ต่อ)

3) กรณีที่มีความจาํเป็นจะตอ้งจดัซ้ือวสัดหุรอืครุภณัฑ ์

  ก. การจดัซ้ือวสัดเุพือ่นําไปแจกจา่ยใหแ้ก่ราษฎร เม่ือดาํเนินการจดัซ้ือตาม

ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งแลว้ใหจ้ดัทาํบญัชีควบคมุการรบั-จา่ยวสัด ุและญ ุ ุ

เม่ือมีการแจกจา่ยวสัดใุหร้ะบรุายช่ือผูไ้ดร้บัแจกจา่ย พรอ้มทัง้ใหผู้ร้บัฯ 

ลงช่ือรบัไวใ้นทะเบยีนเพือ่เป็นหลกัฐานเอกสารประกอบการเบกิจา่ยเงนิ

  ข. การจดัซ้ือครุภณัฑเ์พือ่นําไปใหร้าษฎรหรอืหน่วยงานใชต้ามโครงการ เม่ือ

ดาํเนินการจดัซ้ือตามระเบยีบฯ แลว้ ใหล้งทะเบยีนควบคมุพสัด ุตาม

วธิกีารที่กาํหนดไวใ้นระเบยีบพสัดขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เม่ือ
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ุ

กลุม่ประชาชน ชมุชน หรอืหน่วยงานจะยมืไปเพือ่การช่วยเหลอื

ประชาชนตามโครงการต่างๆ ใหผู้ย้มืทาํหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยใหห้มายเหตใุนทะเบยีนคมุครุภณัฑร์ะบช่ืุอบคุคล หรอื

หน่วยงานผูย้มืดว้ย 



ขอบกพรอง การเบิกจายเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
1. เบิกจายเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ใหแกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ไมสามารถเบิกจายจากเงินงบประมาณของ
อบต.ได โดยจะตองเบิกจายจากเงินท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เปนทุนการศึกษาใหแกผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของอปท. เพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0807.3/ว 781 ลงวันท่ี 29 
เมษายน 2553 เรื่อง การศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

ขอใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประสานหนวยงานเจาของงบประมาณเพ่ือ
จัดสรรงบประมาณในสวนของทุนการศึกษาท่ีได
เบิกจายไปแลวชดใชเงินงบประมาณตอไป และ
ขอใหกําชับ ดูแล เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบเงินงบประมาณกอนการเบิกจายทุก
ครั้งเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดกรณี
ดังกลาวอีก 

2. โครงการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส มีการ
เบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและขาดแคลน
ทุนทรัพยใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนฐานการศึกษา ซ่ึงนักเรียนท่ีไดรับทุนอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา(หลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐาน) ระดับชั้นประถมศึกษา (หลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐาน) โดยนักเรียนท่ีไดรับทุนนั้นผานการ
คัดเลือกจากโรงเรียน 

 

การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมสามารถเบิกจายได 
เนื่องจาก กฎหมายนั้นกําหนดใหเรียนฟรี และ
ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว 1365 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2550 ขอ 2 
กําหนดสาระสําคัญวาเทศบาลสามารถใหการ
สงเคราะหเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสใน
ระดับหลักสูตรไมเกินการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ชวยเหลือเปนคาวัสดุ อุปกรณการเรียน ชุด
นักเรียน และคาหนังสือเรียนไดตามความจําเปน 
เหมาะสม และขอ 4 กําหนดสาระสําคัญวา ให 
อปท. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิรับทุนไม
นอยกวา 5 และไมเกิน 10 คน กําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกและสงใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศผูมีสิทธิการรับทุน และขอ 6 กําหนดวา
คาใชจายทุนการศึกษา ใหเบิกจายเฉพาะคาเลา



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
เรียน หรือคาธรรมเนียมการศึกษาเทานั้น 

ขอใหเรียกเงินจากผูตองรับผิดชอบหรือผูท่ี
เก่ียวของสงคืนเปนรายไดตอไป และในโอกาส
ตอไปควร ควบคุม กํากับ ดูแล ใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว
โดยเครงครัด 

3. ทุนการศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ  
ครูผูดูแลเด็ก ไดรับทุนเพ่ือเขารับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแตปงบประมาณ 2550 โดยทํา
สัญญารับทุน ตอมาลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 
16มิถุนายน  2551   

 

เปนการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการรับทุนตอง
ชดใชทุนและเบี้ยปรับอีกสองเทา แตผูรับทุนไดสง
เงินทุนการศึกษาคืนจํานวนทุนการศึกษาเทานั้น 
คงคางคาปรับอีกสองเทา 

อบต. ไมเรียกชดใชคืนทันทีแตใหทําหนังสือ
รับสภาพหนี้ โดยใหผอนชําระเปนรายเดือน  

เปนการไมปฏิบัติตามประกาศกระทรวง  
มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑวาดวย การตั้ง
งบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ขอ 8 และ
สัญญาการรับทุน 

ใหเรียกเงินจากผูรับทุนดังกลาวสงคืนคลัง 
อบต.ทันทีหากไมสามารถเรียกคืนไดให
ดําเนินการเรียกคืนจากผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้า
ประกัน 

       4. ทุนการศึกษา ตามท่ี อบต.ไดเบิก
จายเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาใหแกบุคลากรของ 
อบต. เพ่ือศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและ
ปริญญาโทจากเงินงบประมาณของ อบต. โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 3137 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2547 
เรื่องหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือให
ทุนการศึกษาของ อปท.  

       สตง. เห็นวาการจายเงินทุนการศึกษาโดย
ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือให
ทุนการศึกษาของ อปท. โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอ 4 แหง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541  มิใชกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามท่ีกําหนด ตามขอ 16 
และ ขอ 34 ของระเบียบนี้ และมิใชกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยตามท่ีกําหนด ตามขอ 67 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ท่ีใหอํานาจ อปท.ตั้งงบประมาณ



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
รายจายและจายเงินได ดังนั้น การตั้งงบประมาณ
รายจายและการจายเงินเพ่ือใหทุนการศึกษาของ 
อปท. ตามหนังสือดังกลาว เปนการกําหนด
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
ข้ึนมาใหม จึงเปนการกระทําโดยไมมีกฎหมาย 
ระเบียบ ใหกระทําได ซ่ึงไมอาจนําหนังสือ
ดังกลาวมาใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการของ 
อปท.ได เม่ือนายก อบต.ไดถือปฏิบัติตามหนังสือ
ดังกลาวอันเปนเหตุให อบต.ไดรับความเสียหาย
ตามจํานวนเงินท่ีจายเปนทุนการศึกษาไปแลวท้ัง
จํานวน ซ่ึงเรื่องดังกลาวนี้ สตง.ไดมีหนังสือถึง
กระทรวงมหาดไทยใหแจง อปท.ระงับการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินทุนการศึกษาไว
กอน พรอมกับใหดําเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 กับ
ผูเก่ียวของท่ีเปนเหตุใหราชการไดรับความ
เสียหายแลว 
       ขอใหระงับการเบิกจายเงินทุนการศึกษา
โดยทันที หากยังไมดําเนินการจะถือเปนการ
ละเลยอันเปนเหตุให อบต.ไดรับความเสียหาย 
เจาหนาท่ีและผูเก่ียวของจะมีความผิดไดรับโทษ
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ พรอมกับ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ.2539 กับผูเก่ียวของกับการ
เบิกจายเงินทุนการศึกษาไปแลวท้ังจํานวน 

    5. เทศบาลไดใหทุนการศึกษาแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ โดยตามสัญญาการรับทุน ขอ 2 
กําหนดวา ผูรับทุนการศึกษาตองรับราชการ
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
ระยะเวลาท่ีรับทุน และขอ 9  วรรคสอง กําหนด
วา หากผูรับทุนรับราชการไมครบกําหนดเวลา
ตามขอ 8 ตองชดใชทุนท่ีไดจายไปแลวรวมท้ัง
เบี้ยปรับ เวนแต อบต.จะใชดุลพินิจพิจารณาเปน
วามีเหตุอันสมควรใหผูรับทุนพนความผิด 
       เทศบาลมีคําสั่งลงโทษพนักงานจางตาม
ภารกิจออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานการปกิบัติหรือละเวนการปกิบัติ

    ขอใหติดตามเรงรัดผูรับทุนใหชดใช
ทุนการศึกษาพรอมเบี้ยปรับตามสัญญา หากไม
สามารถติดตามไดใหดําเนินการทางกฎหมาย
โดยเร็ว หากปลอยปละละเลยจนหมดอายุความ
ดําเนินคดีตามกฎหมายใหดําเนินการทางวินัยกับ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดวย 



ขอบกพรองท่ีตรวจพบ ขอเสนอแนะ 
หนาท่ีราชการ โดยไมนําสงเงินรายไดและ
นําไปใชสวนตัว ซ่ึงผลจากคําสั่งดังกลาว ทําใหรับ
ราชการเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของ
ระยะเวลาท่ีรับทุนได จึงเปนการไมปฏิบัติตาม
สัญญารับทุน ซ่ึงตองชดใชทุนท่ีไดจายไปแลว
รวมท้ังเบี้ยปรับตามสัญญาการรับทุนของ อบต.
ขางตน 

 


