
เรื่องเสร็จท่ี ๑๕๔๑/๒๕๖๑ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

เรื่อง  การใช#เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือใช#ในการจ#างพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร0 

   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร0ได�มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๔๘/๕๒๙ ลงวันท่ี  
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว-า สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร2ได�ออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช�บังคับต้ังแต-วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค2เพ่ือใช�จ-าย
เป=นเงินเดือน ค-าจ�าง หรือค-าตอบแทน และจัดสรรให�กองทุนสวัสดิการ โดยได� กําหนดให� 
เม่ือมหาวิทยาลัยเบิกเงินงบประมาณแผ-นดินประเภทอุดหนุนท่ัวไปท่ีได�รับเพ่ือใช�ในการจ�างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เหลือเท-าใดให�ส-งเข�ากองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ได�ออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มีวัตถุประสงค2เพ่ือใช�จ-ายในการให�สวัสดิการแก-บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยข�อ ๖ แห-งข�อบังคับ
ดังกล-าว ได�กําหนดท่ีมาของเงินกองทุนเพ่ือให�มหาวิทยาลัยนําไปจ-ายเป=นสวัสดิการและสิทธิประโยชน2
เก้ือกูลตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงรวมถึงการจ-ายเงินค-าเล-าเรียนบุตร สมทบประกันสังคม (ส-วนของนายจ�าง) และ
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส-วนของนายจ�าง) สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยด�วย 

ต-อมาสํานักตรวจเ งินแผ-นดินจังหวัดฉะเชิง เทราเข�าตรวจสอบงบการเ งิน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ปEงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว-างท่ีมหาวิทยาลัยกําลังใช�จ-าย 
เงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนท่ัวไปของปEงบประมาณ ๒๕๖๐ และขอให�มหาวิทยาลัยนําเงินเหลือจ-าย
จากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนต้ังแต-ปE ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ซ่ึงเป=นเงินท่ีมหาวิทยาลัยจ-ายเป=น
สวัสดิการและผลประโยชน2เก้ือกูลไปรวม ๑๗,๘๓๙,๖๙๔.๓๙ บาท และเงินเหลืออีก ๖๔๐,๕๒๙.๙๐ บาท 
ท่ีมหาวิทยาลัยโอนคืนกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 
ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงเป=นการแก�ไข 
ตามความเห็นของผู�อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ-นดินจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีเห็นว-ามหาวิทยาลัยควรใช�จ-าย
สวัสดิการจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยแหล-งเดียว รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๘,๔๘๐,๕๒๔.๒๘ บาท 
ส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดิน และเม่ือสิ้นปEงบประมาณ ๒๕๖๐ หากมีเงินเหลือจ-ายจากงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน ให�นําเงินส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดิน โดยไม-ให�มหาวิทยาลัยนําเงินงบประมาณ
รายจ-ายประจําปEหมวดเงินอุดหนุน โอนเข�ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด เพ่ือมิให� 
เกิดความเสียหายแก-เงินงบประมาณ และให�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเก่ียวกับ
กรณีดังกล-าวโดยเคร-งครัด 

                                                 
 ส-งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๖/๒๓๕ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒ 

มหาวิทยาลัยได�มีหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลางเก่ียวกับการใช�จ-ายเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนท่ัวไป และได�รับคําตอบจากกรมบัญชีกลางแล�ว โดยมหาวิทยาลัย
ได�นําส-งหนังสือตอบข�อหารือของกรมบัญชีกลางไปยังผู� อํานวยการสํานักตรวจเงินแผ-นดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทราให�ทราบแล�ว และได�ระบุในท�ายหนังสือว-า มหาวิทยาลัยนําเงินท่ีสํานักตรวจเงิน
แผ-นดินระบุให�คืนคลังเป=นรายได�แผ-นดินจ-ายเป=นสวัสดิการซ่ึงเป=นการดําเนินการตามข�อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยแล�ว 

ต-อมาสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี) ได�มีหนังสือ ลับ ท่ี ตผ ๐๐๔๘  
ชบ/๑๗๕ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปEสิ้นสุดวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2  
โดยมีข�อเสนอแนะให�มหาวิทยาลัยดําเนินการในสามเรื่อง ได�แก- ๑) นําเงินงบประมาณเหลือจ-าย 
หมวดเงินอุดหนุน ต้ังแต-ปEงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ จํานวน ๑๘,๔๘๐,๕๒๔.๒๘ บาท ส-งคืนคลัง
เป=นรายได�แผ-นดินโดยเร็ว ๒) เม่ือสิ้นปEงบประมาณ ๒๕๖๐ หากมีเงินงบประมาณเหลือจ-าย  
หมวดเงินอุดหนุนดังกล-าวข�างต�น ให�นําเงินส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดินต-อไป และ ๓) มิให�มหาวิทยาลัย
นําเงินงบประมาณรายจ-ายประจําปE หมวดเงินอุดหนุน โอนเข�ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยเด็ดขาด เพ่ือมิให�เกิดความเสียหายแก-เงินงบประมาณ และให�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการโดยเคร-งครัด ซ่ึงเป=นข�อเสนอแนะเช-นเดียวกับหนังสือท่ีสํานักตรวจเงินแผ-นดิน
จังหวัดฉะเชิงเทราขอให�มหาวิทยาลัยดําเนินการ หากมหาวิทยาลัยไม-ดําเนินการอาจเข�าข-ายความผิด
วินัยการเงินการคลังภาครัฐ ซ่ึงจากข�อเสนอแนะดังกล-าว มหาวิทยาลัยพิจารณาแล�ว เห็นว-า 
มหาวิทยาลัยได� ดําเนินการตามข�อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕/๑  
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
จึงเป=นกรณีท่ีมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือท่ีเก่ียวข�องท้ังสิ้น และเป=นการ
ดําเนินการท่ีไม-ขัดแย�งกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันท่ี  
๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ-ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เนื่องจากการจ�างพนักงาน
มหาวิทยาลัยมิใช-โครงการท่ีดําเนินการภายในหนึ่งปEงบประมาณ แต-เป=นการดําเนินการต-อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยยังคงอยู- 

โดย ท่ีมหาวิทยาลัยได� รับทราบการตอบข�อหารือจากกรมบัญชีกลางและ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีให�กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ซ่ึงการตอบข�อหารือนั้น 
เป=นไปในแนวทางเดียวกันและมีความแตกต-างกัน อันเป=นเหตุให�สํานักตรวจเงินแผ-นดินมีคําสั่งให�
มหาวิทยาลัยต-าง ๆ ส-งเงินเหลือจ-ายคืนคลังเพ่ือเป=นรายได�แผ-นดินอย-างต-อเนื่อง ซ่ึงจากข�อเสนอแนะ
ของสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๒ (จังหวัดชลบุรี) ท่ีมีถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ทําให�
มหาวิทยาลัยซ่ึงเป=นหน-วยรับตรวจมีความเห็นแตกต-างกับผู�ตรวจซ่ึงมีอํานาจสั่งการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว-าด�วยการตรวจเงินแผ-นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น เพ่ือเป=นบรรทัดฐาน 
ในการปฏิบัติให�กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ด�วย จึงขอหารือ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2ได�รับงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุน
ท่ัวไปเพ่ือจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือจ-ายเงินเดือนและค-าตอบแทน ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และจ-ายสวัสดิการ ได�แก-  
เงินช-วยเหลือการศึกษาบุตร สมทบประกันสังคม (ส-วนของนายจ�าง) และสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
(ส-วนของนายจ�าง) ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนสวัสดิการ  



 
 
 

๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช�จ-ายตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยสวัสดิการบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ซ่ึงเป=นข�อบังคับท่ีออกมารองรับตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห-ง
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีกําหนดให�
การกําหนดตําแหน-ง ระบบการจ�าง การบรรจุและการแต-งต้ัง อัตราค-าจ�างและค-าตอบแทน เงินเพ่ิม
และสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน-ง การเปลี่ยนและการโอนย�ายตําแหน-ง การลา จรรยาบรรณ  
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ2และการร�องทุกข2  
และการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให�เป=นไปตามข�อบังคับ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒)  
แห-งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเป=นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ท่ีให�สภามหาวิทยาลัยสามารถกําหนดจํานวนตําแหน-งท่ีจะจ�าง 
และอัตราค-าจ�าง รวมท้ังค-าใช�จ-ายต-าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจ�าง มหาวิทยาลัยสามารถจ-ายเงินช-วยเหลือ
การศึกษาบุตร สมทบประกันสังคม (ส-วนของนายจ�าง) และสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส-วนของ
นายจ�าง) ระหว-างปE ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุน
สวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได�หรือไม- และเข�าข-ายต�องนําเงินท่ีจ-ายไปให�กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยคืนคลังเพ่ือเป=นรายได�แผ-นดินหรือไม- 

๒. กรณีท่ีมหาวิทยาลัยทําสัญญาจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนแทนจํานวนข�าราชการท่ีมีจํานวนลดลงเนื่องจากเกษียณอายุราชการและด�วยเหตุอ่ืน 
การจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยจึงมิใช-การจ�างตามโครงการท่ีจบในแต-ละปEงบประมาณ  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงต�องมีข�อบังคับเพ่ือการบริหารงานบุคคลและข�อบังคับเก่ียวกับการใช�จ-ายเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได�รับจัดสรร จึงต�องใช�จ-ายสองปEงบประมาณตามหนังสือกระทรวง 
การคลัง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเบิกจ-าย 
เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน เพ่ือนําเงินเหลือจ-ายในปEงบประมาณนั้น ๆ สมทบกับเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได�รับในปEงบประมาณถัดไป เพ่ือใช�จ-ายในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัย 
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยชอบด�วยข�อ ๒.๖ ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล-าว หรือไม-  
และมหาวิทยาลัยต�องนําเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนท่ัวไปเหลือจ-ายจากปEงบประมาณ ๒๕๖๐  
ส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดินหรือไม- 

๓. มหาวิทยาลัยสามารถเบิกเงินอุดหนุนประเภทอุดหนุนท่ัวไปรายไตรมาสแล�ว 
โอนเข�ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป=นข�อบังคับท่ีสภามหาวิทยาลัยออกมารองรับตามมาตรา ๖๕/๑ 
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได�หรือไม- 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได�พิจารณาข�อหารือของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร2 โดยมีผู�แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผู�แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ผู�แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร2) และผู�แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ-นดิน เป=นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว 
เห็นสมควรกําหนดประเด็นท่ีต�องพิจารณาให�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน และมีความเห็นในแต-ละประเด็น ดังนี้ 



 
 
 

๔ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2สามารถนํางบประมาณเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือใช�ในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัย จ-ายเป=นเงินช-วยเหลือการศึกษาบุตร 
เงินสมทบประกันสังคม (ส-วนของนายจ�าง) และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส-วนของนายจ�าง) 
ระหว-างปE ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได�หรือไม- หรือมหาวิทยาลัยจะต�องนําเงินท่ีจ-ายให�กับพนักงานมหาวิทยาลัย
คืนคลังเพ่ือเป=นรายได�แผ-นดิน  เห็นว-า เม่ือมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓)๑ แห-งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�ให�อํานาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข�อบังคับเก่ียวกับ 
การบริหารการเงิน โดยไม-ขัดหรือแย�งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง และมาตรา ๖๕/๑๒ 
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได�ให�อํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาในการออกข�อบังคับกําหนดอัตราค-าจ�างและค-าตอบแทน เงินเพ่ิม
และสวัสดิการ และการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรี ได� มีมติ เม่ือวันท่ี  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให�กลุ-มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กลุ-มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถจ�างพนักงานมหาวิทยาลัย
ทดแทนอัตราข�าราชการท้ังสายผู�สอนและสายสนับสนุน โดยให�สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป=นค-าใช�จ-ายสําหรับการจ�างท้ังในกรณีทดแทนตําแหน-งเกษียณอายุและตําแหน-ง
ท่ีว-างโดยเหตุอ่ืน กรณีตําแหน-งเพ่ิมใหม-และตําแหน-งนักเรียนทุน ในหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โดยให�
สถาบันอุดมศึกษาดังกล-าวกําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะจ�างและอัตราค-าจ�างได�ตามเหตุผลความจําเป=น 
โดยต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยู-ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับ
จัดสรร เพ่ือให�ระบบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจ�างทดแทนอัตราข�าราชการ 
ในกลุ-มมหาวิทยาลัยดังกล-าวมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณภาพเข�าสู-ระบบ  
โดยมีค-าตอบแทนและสวัสดิการท่ี เหมาะสม  ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัยจึงมีอํานาจท่ีจะกําหนดเรื่องเงินเพ่ิมและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ี
                                                 

๑มาตรา ๑๘  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน�าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
และโดยเฉพาะให�มีอํานาจและหน�าท่ี ดังน้ี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
(๒) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข�อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให�ส-วนราชการใด

ในมหาวิทยาลัยเป=นผู�ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข�อบังคับสําหรับส-วนราชการหรือหน-วยงานน้ันเป=นเรื่อง ๆ ก็ได� 
ฯลฯ   ฯลฯ 

(๑๒) ออกระเบียบและข�อบังคับต-าง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได�และ
ผลประโยชน2จากทรัพย2สินของมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ี โดยไม-ขัดหรือแย�งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง 

(๑๓) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว-าด�วย
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๒มาตรา ๖๕/๑  การกําหนดตําแหน-ง ระบบการจ�าง การบรรจุและการแต-งตั้ง อัตราค-าจ�าง 

และค-าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน-ง การเปลี่ยนและการโอนย�ายตําแหน-ง การลา 
จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ2และการร�องทุกข2  
และการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให�เป=นไปตามข�อบังคับของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา 



 
 
 

๕ 

เห็นว-าเหมาะสมได�โดยจะต�องอยู-ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร โดยออกเป=นข�อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย สําหรับกรณีตามท่ีหารือนี้ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล�วเห็นว-า เงินช-วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบประกันสังคม  
(ส-วนของนายจ�าง) และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส-วนของนายจ�าง) เป=นเงินท่ีสมควรจะต�อง 
จ-ายให�แก-พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเป=นค-าใช�จ-ายสําหรับการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยแล�ว  
ก็อยู-ในอํานาจของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะออกข�อบังคับกําหนดให�นําเงินงบประมาณประเภท 
เงินอุดหนุนท่ัวไปดังกล-าวมาจ-ายให�แก-พนักงานมหาวิทยาลัยได�ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับ
จัดสรร  ท้ังนี้ ตามนัยเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘) ท่ีได�วินิจฉัยไว�แล�ว
ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี ๖๒๕/๒๕๖๑๓  

สําหรับประเด็นท่ีหารือว-า มหาวิทยาลัยจะต�องนําเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีจ-ายให�กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยแล�วเหลืออยู-ในแต-ละปEงบประมาณคืนคลังเพ่ือเป=นรายได�แผ-นดินหรือไม-   
เห็นว-า โดยท่ีมาตรา ๔๐๔ แห-งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได�กําหนดให�
เงินท่ีขอเบิกจากคลัง ถ�าไม-ได�จ-ายหรือจ-ายไม-หมด ให�หน-วยงานของรัฐผู�เบิกนําส-งคืนคลังโดยไม-ชักช�า 
ประกอบกับกระทรวงการคลังได�กําหนดแนวทางเก่ียวกับการเบิกจ-ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
ไว�ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๘  
โดยข�อ ๒.๓๕ กําหนดให�กรณีเงินอุดหนุนเป=นเงินเดือน ค-าจ�างประจํา และค-าตอบแทนท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันท่ีกําหนดจ-ายเป=นรายเดือนให�เบิกจ-ายตามวงเงินท่ีต�องจ-ายจริงเป=นรายไตรมาส  
และข�อ ๒.๖๖ กําหนดให�การจ-ายเงินค-าใช�จ-ายในการดําเนินการท่ีเบิกไปแล�วให�จ-ายภายใน
ปEงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู-และยังไม-สิ้นสุดโครงการให�รีบดําเนินการให�เสร็จสิ้นอย-างช�าภายใน
ปEงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล�วปรากฏว-ามีเงินคงเหลืออยู-ในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให�นําส-งคลังเป=นรายได�แผ-นดิน ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได�พิจารณาลักษณะ
ของเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือใช�ในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยแล�ว เห็นว-า  
เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปดังกล-าวมีวัตถุประสงค2เฉพาะเพ่ือใช�จ-ายในการจ�างพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมิได�มีลักษณะการใช�จ-ายเป=นรายโครงการซ่ึงจะสามารถนําเงินท่ีเหลืออยู-ไปใช� 

                                                 
๓บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การเบิกจ-ายเงินเดือนให�แก-พนักงาน

มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ2 ส-งพร�อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๖/๔๕  
ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๔มาตรา ๔๐  เงินท่ีขอเบิกจากคลัง ถ�าไม-ได�จ-ายหรือจ-ายไม-หมด ให�หน-วยงานของรัฐผู�เบิก
นําส-งคืนคลังโดยไม-ชักช�า 

๕๒.๓ ให�หน-วยงานผู� เ บิกส-งคําขอเบิกเ งินมายังกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด  
หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ตามแผนการใช�จ-ายงบประมาณท่ีได�รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล�ว 
สําหรับเงินอุดหนุนเป=นเงินเดือน ค-าจ�างประจํา และค-าตอบแทนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันท่ีกําหนดจ-ายเป=นรายเดือน
ให�เบิกจ-ายตามวงเงินท่ีต�องจ-ายจริงเป=นรายไตรมาส โดยกรมบัญชีกลางจะจ-ายเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ของหน-วยงานประเภทออมทรัพย2 

๖๒.๖ การจ-ายเงินค-าใช�จ-ายในการดําเนินการท่ีเบิกไปแล�วให�จ-ายภายในปEงบประมาณ  
กรณีมีเงินเหลืออยู-และยังไม-สิ้นสุดโครงการให�รีบดําเนินการให�เสร็จสิ้นอย-างช�าภายในปEงบประมาณถัดไป  
กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล�วปรากฏว-ามีเงินคงเหลืออยู-ในบัญชีเงินฝากธนาคารให�นําส-งคลังเป=นรายได�
แผ-นดิน 



 
 
 

๖ 

ในปEงบประมาณถัดไปตามข�อ ๒.๖๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกล-าวได�  ดังนั้น เม่ือมหาวิทยาลัย
ได�นําเ งินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปมาใช�จ-ายในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในปEงบประมาณใดแล�ว หากมีเงินเหลือจ-ายจากการดังกล-าวเท-าใด มหาวิทยาลัยจะต�องนําเงิน 
ท่ีเหลือจ-ายส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดินโดยไม-ชักช�า 

ประเด็นท่ีสอง การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2นํางบประมาณประเภท 
เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือใช�ในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเหลือจ-ายในแต-ละปEงบประมาณ สมทบกับ
งบประมาณท่ีได�รับในปEงบประมาณถัดไป เพ่ือใช�จ-ายในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัย เป=นไปตาม
แนวทางในหนังสือกระทรวงการคลัง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
เรื่อง การเบิกจ-ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน หรือไม- หรือมหาวิทยาลัยจะต�องนําเงินท่ีเหลือจ-าย
ดังกล-าวจากปEงบประมาณ ๒๕๖๐ ส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดิน  เห็นว-า เม่ือได�วินิจฉัยในประเด็นท่ีหนึ่ง
แล�วว-า มหาวิทยาลัยจะต�องนําเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือใช�ในการจ�างพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเหลือจ-ายในแต-ละปEงบประมาณส-งคืนคลังเป=นรายได�แผ-นดินแล�ว จึงไม-มีความจําเป=น 
ท่ีจะต�องวินิจฉัยในประเด็นนี้ซํ้าแต-อย-างใด 

ประเด็นท่ีสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2สามารถเบิกเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือใช�ในการจ�างพนักงานมหาวิทยาลัยเป=นรายไตรมาสแล�วโอนเข�ากองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได�หรือไม-  เห็นว-า โดยท่ีมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓)๘ แห-งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ กําหนดให�สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน�าท่ีในการออกระเบียบและ 
ข�อบังคับเก่ียวกับการบริหารการเงิน โดยไม-ขัดหรือแย�งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�อง 
รวมท้ังพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๖๕/๑๙  
แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ กําหนดให�การกําหนดอัตรา
ค-าจ�างและค-าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ และการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให�เป=นไปตามข�อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ
กระทรวงการคลังได�มีหนังสือ ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๔๘  
กําหนดแนวทางในการเบิกจ-ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โดยข�อ ๒.๑๑๐ กําหนดให�หัวหน�า 
ส-วนราชการเจ�าของงบประมาณกําหนดระเบียบภายในควบคุมการใช�จ-ายเงินเพ่ือให�เป=นไปตาม
วัตถุประสงค2ท่ีขอต้ังงบประมาณ เว�นแต-ค-าใช�จ-ายท่ีจ-ายตอบแทนการปฏิบัติงานให�แก-บุคลากร  
ให�เบิกจ-ายได�ตามหลักเกณฑ2เช-นเดียวกับการเบิกจ-ายเงินงบประมาณในงบอ่ืน ๆ เช-น ค-าใช�จ-าย 
ในการเดินทางไปราชการ ค-าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป=นต�น  ดังนั้น จึงเห็นว-า  
เป=นอํานาจของมหาวิทยาลัยท่ีจะออกข�อบังคับเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2ในการบริหารการเงินในส-วนของ
งบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปดังกล-าวได�  

                                                 
๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๖, ข�างต�น 
๘โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๑๐๒.๑ ให�หัวหน�าส-วนราชการเจ�าของงบประมาณกําหนดระเบียบภายในควบคุมการใช�จ-ายเงิน

เพ่ือให�เป=นไปตามวัตถุประสงค2ท่ีขอตั้งงบประมาณ เว�นแต-ค-าใช�จ-ายท่ีจ-ายตอบแทนการปฏิบัติงานให�แก-บุคลากร  
ให�เบิกจ-ายได�ตามหลักเกณฑ2เช-นเดียวกับการเบิกจ-ายเงินงบประมาณในงบอ่ืน ๆ เช-น ค-าใช�จ-ายในการเดินทาง 
ไปราชการ ค-าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป=นต�น 



 
 
 

๗ 

กรณีตามท่ีหารือ เม่ือสภามหาวิทยาลัยได�อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒)  
และ (๑๓)๑๑ แห-งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และมาตรา ๖๕/๑๑๒ แห-งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ ออกข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2  
ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยข�อ ๖๑๓ แห-งข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยข�อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร2 ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กําหนดให�เม่ือมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกเงินงบประมาณแผ-นดินประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีได�รับ 
เพ่ือใช�จ-ายเก่ียวกับค-าจ�าง ค-าตอบแทนและค-าใช�จ-ายอ่ืนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในแต-ละไตรมาสแล�ว 
ให�นําส-งเข�ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงสามารถดําเนินการออกข�อบังคับ 
ว-าด�วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบังคับได�  อย-างไรก็ดี  
การดําเนินการดังกล-าวจะต�องเป=นไปเพ่ือนําเงินไปเบิกจ-ายเป=นค-าจ�าง ค-าตอบแทน และค-าใช�จ-ายอ่ืน
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิได�รับเงินดังกล-าวเท-านั้น 

 
 

(นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล) 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

                                                 
๑๑โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
๑๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น 
๑๓ข�อ ๖  เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกเงินงบประมาณแผ-นดินประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ท่ีได�รับเพ่ือใช�จ-ายเก่ียวกับค-าจ�าง ค-าตอบแทนและค-าใช�จ-ายอ่ืนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในแต-ละไตรมาสแล�ว  
ให�นําส-งเข�ากองทุน 


