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ค าน า 
 

  เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้มีกำรจัดท ำ
ประกำศเรื่องกำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและประเภทเงินอุดเฉพำะกิจ ให้มีควำมชัดเจน
และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และเหมำะสมกับสภำพปัจจุบัน มีผลบังคับใช้เมื่อวั นที่  
๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป กรอปกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้อนุมัติ 
แผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ก ำหนดให้มีกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุน ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร 
กำร เบิกจ่ ำย เงิน อุดหนุนที่ ชัด เจน ซึ่ งจะส่ งผลให้กำรด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับกำรของบเงิน อุดหนุน  
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและประเภทเงินอุดเฉพำะกิจ และกำรตรวจสอบภำยในเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  
กลุ่มตรวจสอบภำยในจึงได้พิจำรณำจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรของบ 
เงินอุดหนุนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติขึ้น เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เกิดมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนและประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
  กลุ่มตรวจสอบภำยใน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
ซึ่งมีสำระส ำคัญประกอบด้วย ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ กฎหมำย  
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ค ำจ ำกัดควำม กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเงินอุดหนุน  ขั้นตอนกำรตรวจสอบ
ภำยใน โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงำน เพ่ือสนับสนุนและสร้ำงคุณค่ำในกำรพัฒนำงำน
ตรวจสอบภำยใน 
  สุดท้ำยนี้ กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ หวังเป็นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 
“คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรของบเงินอุดหนุนของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภำยใน หน่วยรับตรวจ และผู้ที่สนใจ โดยมีกำรเผยแพร่ 
ไว้ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
 
 
        กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
        ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
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บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม พ.ศ. 2545 โดยมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
สนองงำนคณะสงฆ์และรัฐโดยกำรท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมกิจกำรพระพุทธศำสนำ ให้กำรอุปถัมภ์ คุ้มครอง  
และส่งเสริมพัฒนำงำนพระพุทธศำสนำ ดูแล รักษำ จัดกำรศำสนสมบัติ พัฒนำพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลำง
ทำงพระพุทธศำสนำ รวมทั้งให้กำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทำงศำสนำ จึงจ ำเป็นต้องบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณ งบเงินอุดหนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ และตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 / ว 126 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548 
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
หมำยถึง เงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำยกำร  และประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ หมำยถึง  
เงินที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของรำยกำรและตำมรำยละเอียดที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด ซึ่งรำยจ่ำย
งบเงินอุดหนุนรำยกำรใดจะเป็นรำยจ่ำยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ให้เป็นไปตำมที่
ส ำนักงบประมำณก ำหนด และเป็นไปในทิศทำงเดียวกับนโยบำยปฏิรูปรำชกำรที่ เน้ นประสิทธิภำพ  
และควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรภำยในองค์กรอย่ำงคุ้มค่ำเพ่ือให้ได้มำ
ซึ่งข้อมูลสถำนภำพกำรคลังภำครัฐที่ถูกต้อง รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองนโยบำยกำรบริหำรเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
  ดังนั้น กระทรวงกำรคลังจึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน 
เพ่ือให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน  
และกำรน ำเงินส่งคลังตำมระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( GFMIS)  
และให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ ซึ่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้มีกำรจัดสรรเงินงบประมำณ 
งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ได้แก่ เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆำธิกำร พระสมณศักดิ์ 
และพระเปรียญ เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ ใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  และประเภทเงิน 
อุดหนุนเฉพำะกิจ ได้แก่ เงินอุดหนุนกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดและกำรพัฒนำวัด เงินอุดหนุนสมทบกำรก่อสร้ำง
ปรับปรุงเตำเผำศพปลอดมลพิษ เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเบิกงบเงินอุดหนุน 
ว่ำเป็นไปตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติก ำหนด 
  2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจติดตำมเกี่ยวกับรำยกำรเงินอุดหนุนที่มีควำมเสี่ยงหรืออำจมี
ควำมเสี่ยง หรือที่มีข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติตำมให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
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3. ค าจ ากัดความ 
  3.1 งบเงินอุดหนุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ เอกชนหรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และกำรศำสนำ ตลอดจนงบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนของรัฐที่ มีกฎหมำย
ก ำหนดให้ได้รับงบประมำณเป็นเงินอุดหนุน โดยแบ่งได้เป็น งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
และประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ซึ่ งในคู่มือกำรปฏิบัติงำนเล่มนี้  พศ. ได้รับจัดสรรตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย ซึ่ง พศ. ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรเบิกจ่ำยแก่ผู้ขอตำมโครงกำร/กิจกรรม ที่ พศ. 
ก ำหนด 
  3.2 พศ.  หมำยถึง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
  3.3 ผอ.พศ. หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
  3.4 ค ำขอ  หมำยถึง ค ำของบเงินอุดหนุนตำมแบบท่ี พศ. ก ำหนด    
  3.5 ผู้ ขอ หมำยถึง  วัด คณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์ อ่ืนตำมกฎหมำยว่ ำด้วยคณะสงฆ์   
ตลอดจนบุคคล (บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล) หรือคณะบุคล ซึ่งยื่นค ำขอตำมท่ี พศ. ก ำหนด 
  3.6 กพข. หมำยถึง คณะกรรมกำรพิจำรณำค ำขอ ที่ ผอ.พศ. แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร พศ. และ
คณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ (ไม่น้อยกว่ำ ๑ รูป) ไม่ว่ำโดยระบุชื่อหรือต ำแหน่ง   
ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3.7 พศจ. หมำยถึง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 
  3.8 ผวจ. หมำยถึง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
  3.9 งบเงินอุดหนุน  หมำยถึง งบเงินอุดหนุนประ เภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจที่  พศ.  
ได้รับจัดสรรตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือกำรบูรณปฏิสังขรณ์ 
  3.10 กำรบูรณปฏิสังขรณ์  หมำยถึง กำรก่อสร้ำง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้ำง  
ได้แก่ ศำสนสถำน สถำนศึกษำพระปริยัติธรรมหรือสถำนปฏิบัติธรรม ฯลฯ และให้รวมถึงกำรจัดหำวัสดุ 
เพ่ือกำรดังกล่ำว ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะโดยวิธีซื้อ จ้ำงหรือท ำเอง โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
  3.11 ผู้ ขอ หมำยถึง วัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์โดยเจ้ำอำวำส ผู้ รักษำกำร 
แทนเจ้ำอำวำสตำมกฎหมำย หรือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำที่รับมอบอ ำนำจ 
จำกบุคคลดังกล่ำวเฉพำะกำรบูรณปฏิสังขรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำ ซึ่งยื่นค ำขอ  
ตำมท่ี พศ. ก ำหนด  
  3.12 หลักเกณฑ์ หมำยถึง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค ำขอ 
  3.13 ระบบ KTB Corporate Online หมำยถึง กำรรับ - จ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของส่วนรำชกำร โดยใช้ระบบ KTB Corporate Online ในกำรรับเงินหรือโอนจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรให้กับ
ส่วนรำชกำร หรือองค์กรเอกชน หรือบุคคลและนิติบุคคล แล้วแต่กรณี   
  3.17 เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หมำยถึง หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งอ่ืนซึ่งปฏิบัติงำน  
ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน และให้หมำยควำมรวมถึงเจ้ำหน้ำที่รับ  – จ่ำยเงิน 
ของส่วนรำชกำรด้วย 
  3.18 งบรำยจ่ำย หมำยถึง งบรำยจ่ำยตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ 
 
 
 

/3.19 หลักฐำน… 



๓ 
 

  3.19 หลักฐำนกำรจ่ำย หมำยถึง หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมส่วนที่ 2 หลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
ของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  
และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  หรือตำมข้อ 1.7 ของหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/
ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงิน
ส่งคลังหรือฝำกคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และหลักฐำนที่แสดงว่ำ 
ได้มีกำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้ำหนี้ตำมข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
  3.20 ระบบฯ หมำยถึง ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)  ซึ่ ง ปฏิ บั ติ โ ด ยผ่ ำ นช่ อ งท ำ งที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

4. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 / ว 126  ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548  
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน 
  4.2 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140  ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังของส่วนรำชกำร
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
  4.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน  
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  4.4 หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0๔๐๒.๒/๑๙๙๙๘  ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง กรณีกำรจ่ำยเงินงบประมำณเงินอุดหนุนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online) 
  4.5 หนังสือกลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ที่  ตส.55  
ลงวันที่  21 พฤษภำคม 2564  เรื่อง ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ่ำยเงิน 
ของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
  4.6 ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่อง กำรของบเบิกเงินอุดหนุนประเภท 
เงินอุดหนุนทั่วไป ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2564 
  4.7 ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่อง กำรของบเบิกเงินอุดหนุนประเภท 
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2564 
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บทที่ 2 
การปฏิบัติงานในการตรวจสอบการของบเงินอุดหนุน 

  กระบวนการตรวจสอบการของบเงินอุดหนุนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
มีรำยละเอียดดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ำรวจ ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรขอรับเงินอุดหนุน ตลอดจนกำรเบิกจ่ำย
และกำรรำยงำนผลกำรติดตำมของหน่วยรับตรวจที่มีโครงกำร/กิจกรรมที่ของบเงินอุดหนุน เพ่ือจัดท ำแผน 
กำรตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูล เอกสำรต่ำง ๆ และกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และประเมิน 
ควำมเสี่ยงเพ่ือประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ โดยระบุควำมเสี่ยงระดับกิจกรรมและระดับหน่วยรับตรวจ
โดยกำรระบุปัจจัยเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  พร้อมเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
ระยะยำว และผลกำรประเมินควำมเสี่ยง เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 

 ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำหนังสือถึงหน่วยรับตรวจที่มีกำรขอรับเงินอุดหนุนตำมกำรจัดล ำดับ 
ควำมเสี่ยง  

 ขั้นตอนที่ 4 จัดเตรียมข้อมูลกำรตรวจสอบและจัดท ำกระดำษท ำกำรในกำรเข้ำตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 5 ลงพื้นที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

        - ชี้แจงหน่วยรับตรวจถึงเรื่องที่ตรวจสอบ ขอบเขตกำรตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 
กำรตรวจสอบ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
        - ด ำเนินกำรตรวจสอบ รวบรวมเอกสำรหลักฐำนและกระดำษท ำกำรเพ่ือสรุปผล 
กำรตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และให้ข้อเสนอแนะ 
  ขั้นตอนที่ 6  จัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบหลังจำกกำรลงพ้ืนที่จำกหลักฐำนเอกสำร  
กระดำษท ำกำร โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ สอบทำนกำรผลกำรตรวจสอบ 
โดยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยในเป็นผู้น ำร่ำงรำยงำนหำรือกับหน่วยรับตรวจ และหำกหน่วยรับตรวจ 
มีควำมประสงค์จะปรับปรุ งแก้ ไขก็สำมำรถส่ งเอกสำรหรือค ำชี้ แจงเ พ่ิมเติม ภำยในที่ก ำหนดได้   
เพ่ือให้กลุ่มตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรสรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภำยใน หรือสั่งกำรให้
ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอ่ืน 
  ขั้นตอนที่ 8 จัดท ำหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้ปฏิบัติตำม
ข้อเสนอแนะหรือข้อสั่ งกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  โดยประสำนงำน 
กับหน่วยรับตรวจในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงพร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำกำรแก้ไขและรำยงำนกลับมำยัง
กลุ่มตรวจสอบภำยในทรำบต่อไป 
  ขั้นตอนที่  9 รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตำมข้อเสนอแนะ 
หรือข้อสั่งกำรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติ หำกยังไม่มีกำรด ำเนินกำร 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ให้สอบถำมหน่วยรับตรวจถึงควำมก้ำวหน้ำปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร  
เพ่ือน ำมำจัดท ำรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เพ่ือทรำบเรื่องพิจำรณำ 
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บทที่ 3 
การตรวจสอบการของบเงินอุดหนุนของหน่วยรับตรวจ 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  ได้ด ำเนินกำรจัดสรรและจ่ำยเงินงบประมำณ  
งบเงิน อุดหนุนให้กับผู้ ขอ ซึ่ ง เป็น วัด  คณะสงฆ์  ตลอดจนบุคคลทั้ งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล 
หรือคณะบุคคล ฯลฯ เพ่ือใช้จ่ำยเกี่ยวกับกิจกำร และกำรจัดกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ โดยกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ งบเงินอุดหนุน ให้กับผู้ขอ จะต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 / ว 126 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548  และตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ ส ำนั กงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติก ำหนด โดย ในกำรตรวจสอบกำรขอรั บ เ งิ น อุดหนุนนั้ น  
ทั้งผู้ขอและหน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมต้องท ำตำมประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ เรื่อง กำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปลงวันที่ 8 ธันวำคม 2565 และตำมประกำศ
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่ งชำติ  เรื่ อง  กำรของบเงิน อุดหนุนประเภทเงิน อุดหนุน เฉพำะกิจ  
ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2565  ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในต้องตรวจสอบข้อมูลตำมรำยกำรดังนี้  
1. การของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
  ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องดูว่ำเอกสำรโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรของบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่หน่วยรับตรวจเป็นผู้ด ำเนินกำร มีกำรปฏิบัติ เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่อง กำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2564 
หรือไม่ โดยมีขั้นตอนกำรของบเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้ 
  1. หน่วยรับตรวจมีกำรเสนอโครงกำร/กิจกรรม หลักเกณฑ์ และแบบค ำของบเงินอุดหนุน 
ให้ กพข. พิจำรณำเสนอ ผอ.พศ. หรือไม ่
  2. พศ. มีประกำศให้ผู้ขอยื่นค ำขอหรือไม ่
  3. ผู้ขอไดย้ื่นค ำขอ และค ำขอนั้นเป็นไปตำมที่ก ำหนดหรือไม่ 
  4. เมื่อ กพข. มีกำรพิจำรณำค ำขอที่สมควรได้งบเงินอุดหนุน และได้เสนอให้ ผอ.พศ. อนุมัติ 
หรือไม ่
  5. พศ. (กลุ่มบริหำรกำรเงิน บัญชี ประมำณ) ได้ท ำโอนเงินงบเงินอุดหนุนให้ผู้ขอตำมข้อ 4  
ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online หรือไม ่
  6. ผู้ขอน ำไปด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมประกำศ แล้วมีรำยงำนผลกำรปฏิบัติ 
และกำรใช้งบเงินอุดหนุนพร้อมหลักฐำน แก่ พศ. หรือไม่ และโครงกำร/กิจกรรมเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
หรือประกำศ หรือไม ่
  7. หน่วยรับตรวจที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ท ำกำรตรวจสอบรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำน และกำรใช้จ่ำยงบเงินอุดหนุน พร้อมหลักฐำน ได้ท ำกำรรำยงำน กพข. เพ่ือเสนอ ผอ.พศ. 
รับทรำบ หรือไม ่
2. การของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
  ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องดูว่ำเอกสำรโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรของบเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจที่หน่วยรับตรวจเป็นผู้ด ำเนินกำร มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่อง กำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2564 
หรือไม่ โดยมีขั้นตอนกำรของบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ดังนี้ 
  1. ผู้ขอ ท ำกำรยื่นค ำขอต่อ พศ. (กรณีผู้ขอส่วนกลำง) หรือ พศจ. (กรณีผู้ขอส่วนภูมิภำค) 
แล้วแต่กรณี และค ำขอนั้นเป็นไปตำมที่ก ำหนดหรือไม่ 
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  ๒. กพข. (ที่  ผอ.พศ./ผวจ. แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี) ได้ พิจำรณำค ำขอตำมหลักเกณฑ์  
และได้เสนอค ำขอต่อ พศ. 
  ๓. เมื่อ พศ. ท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเป็นงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
และได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน และท ำกำรแจ้งรำยกำร/วงเงินที่ได้รับแก่ผู้ขอ กรณีผู้ขอในส่วนกลำง ให้ พศ. 
แจ้งผู้ขอ และในกรณีผู้ขอในส่วนภูมิภำค ให้ พศ. โอน/แจ้งไปจังหวัด และ พศจ. แจ้งผู้ขอ 
  4. ผู้ขอตอบรับงบเงินอุดหนุนตำมที่ได้แจ้ง 
  5. ผู้ขอท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์ตำมรำยกำร/วงเงินที่แจ้งแล้วขอเบิกงบเงินอุดหนุน 
พร้อมหลักฐำนที่แสดงหนี้ถึงก ำหนดช ำระหรือใกล้ถึงก ำหนดช ำระ (ได้แก่ สัญญำ/ข้อตกลง ใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ 
และภำพถ่ำย ฯลฯ) ต่อ พศ./พศจ. แล้วแต่กรณี  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องดูเอกสำรหลักฐำนว่ำถูกต้องตำมที่ผู้ขอ
ไดต้ำมรำยกำร/วงเงินที่แจ้งไว้หรือไม ่
  6. ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องตรวจสอบดูว่ำ พศ./พศจ. ได้มีกำรตรวจสอบและเบิกจ่ำย 
แก่ผู้ขอ ก่อนที่จะรำยงำน ผอ.พศ. รับทรำบหรือไม ่
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขอ 
  ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องดูว่ำเอกสำรโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรของบเงินอุดหนุนเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดหรือไม่ 
  1. หลักเกณฑ์ทั่วไป 
     ๑.๑ ผู้ขอต้องยื่นค ำขอตำมแบบท่ีก ำหนดพร้อมหลักฐำนที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๒ ผู้ขอตกลงปฏิบัติตำมเงื่อนไขในประกำศและในแบบที่ก ำหนดทุกประกำร 
     ๑.๓ กรณีที่ต้องขออนุญำตก่อนท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์ เช่น กระท ำในที่ดินผู้ อ่ืน 
หรือทีข่องทำงรำชกำรหรือกระท ำต่อโบรำณสถำนโบรำณวัตถุ ฯลฯ ผู้ขอต้องได้รับอนุญำตเรียบร้อยแล้ว 
     ๑.๔ ให้ถือว่ำงบเงินอุดหนุนตำม ๒.๑ เป็นกำรสมทบบำงส่วน ปกติไม่ควรเกิน ๒ ใน ๓  
ของกำรบูรณปฏิสังขรณ์ตำมค ำขอ ทั้งนี้ เพื่อเฉลี่ยให้ผู้ขอที่ผ่ำนหลักเกณฑ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง 
  ๒. หลักเกณฑ์เฉพำะ 
     ๒.๑ กรณีผู้ขอจะท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์ทั่วไป 
           ๒.๑.๑ เหตุจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์ 
           ๒.๑.๒ สิ่งปลูกสร้ำงที่จะท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์มีคุณค่ำต่อส่วนรวม (เช่น คุณค่ำ 
ทำงประวัติศำสตร์ สถำปัตยกรรม หรือศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ) 
           ๒.๑.๓ ผู้ขอมีเงินร่วมสมทบหรือไม่ 
           ๒.๑.๔ ผู้ขอไม่เคยได้รับงบเงินอุดหนุนภำยใน ๑ ปีที่ผ่ำนมำ เว้นมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน 
(เช่น ประสบภัยหรือสิ่งปลูกสร้ำงช ำรุดจนไม่สำมำรถใช้งำนได้ ฯลฯ) 
     ๒.๒ กรณีผู้ขอจะท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์โดยติดตั้งเตำเผำศพปลอดมลพิษ 
           ๒.๒.๑  เหตุจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะท ำกำรบูรณปฏิสังขรณ์ 
           ๒.๒.๒  ผู้ขอมีเมรุพร้อมติดตั้งเตำเผำศพปลอดมลพิษแล้ว 
           ๒.๒.๓  ผู้ขอพร้อมรับฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ 
           ๒.๒.๔  ผู้ขอจะด ำเนินกำรตำมคุณลักษณะเฉพำะที่ก ำหนดในประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ว่ำด้วยก ำหนดมำตรฐำนค่ำทึบแสงของเขม่ำควันจำกปล่องเตำเผำศพ 
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4. เกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาค าขอ 
  คณะกรรมกำรพิจำรณำค ำขอ  หรือ “กพข.” หมำยถึ ง คณะกรรมกำรที่  ผอ.พศ.  
หรือ ผวจ. (แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร และคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อ่ืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ 
(ไม่น้อยกว่ำ ๑ รูป) ไม่ว่ำโดยระบุชื่อหรือต ำแหน่ง ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. พิจำรณำค ำขอตำมหลักเกณฑ ์
  ๒. จัดล ำดับค ำขอที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำม แล้วก ำหนดรำยกำรและจ ำนวนเงินในค ำขอ 
ให้เหมำะสม 
  ๓. เสนอค ำขอให้ พศ. ท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเป็นงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน
เฉพำะกิจ 
  ๔. เรียกพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง และแต่งตั้งคณะท ำงำน 
  ๕. เพ่ือประโยชน์ในกำรท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยของ พศ. ให้ กพข. ที่ ผอ.พศ. แต่งตั้ง
ด ำเนินกำรกับค ำขอทั้งหมดในภำพรวมแล้วเสนอ พศ. 
  ๖. ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมผลกำรใช้งบเงินอุดหนุน 
  ๗. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่รับมอบหมำย 
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บทที่ 4 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้ด ำเนินกำรขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง  
กรณีก ำรจ่ ำ ย เ งิ น งบประมำณ เ งิ น อุดหนุนผ่ ำนระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์  ( KTB Corporate Online)  
และกรมบัญชีกลำงได้พิจำรณำอนุมัติให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติสำมำรถจ่ำยเงินงบประมำณ  
เ งิ น อุดหนุ นผ่ ำน ระบบ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( KTB Corporate Online) ได้ ต ำมที่ ไ ด้ ข อท ำ คว ำมตกล ง  
ตำมควำมในหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0๔๐๒.๒/๑๙๙๙๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔   
เรื่อง ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง กรณีกำรจ่ำยเงินงบประมำณเงินอุดหนุนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(KTB Corporate Online) และหนังสือกลุ่มตรวจสอบภำยใน ที่ ตส. 55 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2564  เรื่อง
ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบถูกต้องของกำรจ่ำยเงินของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)  จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจ่ำยเงินอุดหนุน 
ทุกประเภทของส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติซึ่งต้องจ่ำยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบว่ำในกำรจ่ำยเงินอุดหนุนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
หรือผู้ขอในครั้งแรก (ในกรณีที่ผู้ขอไม่เคยขอมำก่อน) ได้ให้หน่วยรับตรวจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ให้ผู้มีสิทธิ
รับเงินหรือผู้ขอ ท ำกำรกรอกแบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ตำมรูปแบบที่
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติก ำหนดหรือไม่ โดยในกำรยื่นแบบแจ้งดังกล่ำวจะต้องมีแนบส ำเนำหน้ำสมุด 
บัญชีเงินธนำคำร และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือเอกสำรทำงรำชกำรหรือส ำเนำหนังสือสุทธิมำเป็น
หลักฐำนประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องตรวจสอบว่ำแบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB 
Corporate Online และเอกสำรหลักฐำนที่แนบมำนั้นถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
  2. ตรวจสอบว่ำมีกำรลงทะเบียนคุมกำรโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทะเบียนคุม 
กำรโอนเงินต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดของผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้ขอ รวมทั้งเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรด้วย 
  3. ตรวจสอบว่ำมีกำรจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้ขอ อย่ำงถูกต้อง 
  4. ตรวจสอบว่ำกำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ  
หรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง หรือไม ่
  5. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้ขอ ให้ด ำเนินกำรโอนเงินเต็มจ ำนวนตำมสิทธิเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรของผู้มีสิทธิรับเงินผ่ำนระบบ KTB Corporate Online  โดยเมื่อกำรโอนเงินส ำเร็จ  
ระบบจะมีกำรส่งข้อควำมแจ้งเตือนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
ตำมเบอร์โทรศัพทห์รือ email address ที่ผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้ขอได้แจ้งไว้  
  6. ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องตรวจสอบกำรโอนเงินโดยใช้ รำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน  
(Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จำกระบบ KTB Corporate Online 
เป็นหลักฐำนกำรจ่ำย ให้กับผู้ขอว่ำถูกต้องตรงกันกับข้อมูลตำมแบบแจ้งฯ และโครงกำร/กิจกรรมที่ขอหรือไม่ 
  7. ให้ตรวจสอบกำรจ่ำยเงินโดยวิธีกำรโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online แต่ละรำยกำร 
จำกรำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) รำยกำรสรุป 
ควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (e-Statement / Account Information) ที่เรียกจำกระบบ KTB Corporate Online  
และข้อมูลในทะเบียนคุมกำรโอนเงินว่ำถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 
 

/8. กรณ ี… 



๙ 
 

  8. กรณี เกิดควำมคลำดเคลื่ อนในกำรจ่ ำยเงินหรือโอนเงินเข้ ำบัญชี เงินฝำกธนำคำร 
ของผู้มีสิทธิรับเงินหรือผู้ขอ ให้ตรวจสอบว่ำกำรโอนเงินคลำดเคลื่อนทุกรำยกำรดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรเรียกเงินคืน 
และน ำส่งคลังโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่และมีกำรเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม ่ 
  9. ให้ผู้ตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเหมำะสมในเข้ำตรวจสอบกำรโอนเงินอุดหนุนให้ผู้ขอ  
และมีกำรติดตำม และประเมินผล เพ่ือเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติรับทรำบ และหรือ
พิจำรณำสั่งกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป 
  เอกสารประกอบการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุน 
  1. แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
  2. ทะเบียนคุมกำรโอนเงิน 
  3. แบบค ำขอเบิกเงินอุดหนุนหรือเอกสำรที่มีลักษณะเดียวกันนี้เป็นต้น 
  4. รำยงำนสรุปผลกำรโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report หรือ Transaction 
History) จำกระบบ KTB Corporate Online 
  5. รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (e-Statement หรือ Account Information)  
ที่เรียกจำกระบบ KTB Corporate Online 
  เอกสารประกอบการตรวจสอบการรับเงินและการน าส่งเงินคลัง กรณีการคืนเงินหรือมีการ
ท ารายการคลาดเคลื่อนในการโอนเงินอุดหนุน 
  กำรรับเงินคืนกรณีมีกำรคืนเงินอุดหนุนจำก หน่วยงำนที่ขอหรือผู้ขอ 
  ๑. ส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงินตำมที่หลักเกณฑ์ก ำหนด (ถ้ำมี) 
  ๒. ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน กรณีมีกำรออกใบเสร็จรับเงินตำมที่ผู้ช ำระเงินต้องกำร 
  ๓. รำยงำนกำรรับช ำระเงินระหว่ำงวัน (Receivable Information Online) 
  ๔. รำยกำรสรุปควำมเคลื่อนไหวทำงบัญชี (e-Statement หรือ Account Information) 
  ๕. รำยงำนสรุปรำยละเอียดกำรรับเงินของส่วนรำชกำร (Receivable Information 
Download) 
  กำรน ำเงินส่งคลัง 
  ๑. เอกสำรพิมพ์หน้ ำจอกำรท ำ รำยกำรส ำ เร็จจำกระบบ KTB Corporate Online  
ที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐำนในกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลัง 
  ๒. เอกสำรรำยกำรสรุปควำมเคลื่ อนไหวทำ งบัญชี  (e-Statement หรือ Account 
Information) ที่เรียกจำกระบบ KTB Corporate Online 
  ๓. เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบกำรน ำเงินส่งคลัง เช่น ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน (ถ้ำมี)  
ส ำเนำสลิปกำรรับเงินที่ออกจำกเครื่อง EDC รำยงำนสรุปกำรจัดเก็บรำยได้ และทะเบียนคุมรับเงินประจ ำวัน 
(ถ้ำมี) เป็นต้น 
  ๔. รำยงำนน ำส่งเงินผ่ำน KTB Corporate Online ในระบบ GFMIS (ZRP_KCB_002)  
 
 
 
 
 
 
 

/ภำคผนวก ... 



๑๐ 
 

ภาคผนวก 

  1. แผนภำพกระบวนกำรตรวจสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ค ำสั่ง… 



๑๑ 
 

  2. ค ำสั่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค ำขอ (กพข.) 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

 
/3. แบบแจ้ง… 



๑๒ 
 

  3. แบบแจ้งข้อมูลกำรรับเงินโอนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 

 
 

/4. ประกำศ… 



๑๓ 
 

  4. ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องกำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 
/5. ผนวก ก… 



๑๔ 
 

  5. ผนวก ก ท้ำยประกำศ ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องกำรของบเงิน
อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  

 
/6. ประกำศ… 



๑๕ 
 

  6. ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องกำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ 

   
/6. ประกำศ… 



๑๖ 
 

  6. ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องกำรของบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนเฉพำะกิจ (ต่อ) 

 
/7. ผนวก ก… 



๑๗ 
 

  7. ผนวก ก ท้ำยประกำศ ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องกำรของบเงิน
อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

 
/7. ผนวก ข… 



๑๘ 
 

  7. ผนวก ข ท้ำยประกำศ ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เรื่องกำรของบเงิน
อุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

 
/8. แบบค ำขอ... 



๑๙ 
 

  8. แบบค ำขอรับเงินสนับสนุนงบประมำณกำรบูรณปฏิสังขรณ์ 

 
 

/บรรณำนุกรม... 



๒๐ 
 

บรรณานุกรม 
กรมบัญชีกลำง. หนังสือภำยนอก. ด่วนที่สุด ที่ กค 0๔๐๒.๒/๑๙๙๙๘  ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔.  
   เรื่อง ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีการจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 
  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
กระทรวงกำรคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
กระทรวงกำรคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
   การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระทรวงกำรคลัง. หนังสือภำยนอก. ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140  ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564.  
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินส่งคลัง 
   หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
กระทรวงกำรคลัง. หนังสือภำยนอก. ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 / ว 126  ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548.   
   เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
กระทรวงกำรคลัง. หนังสือภำยนอก. ที่  กค 0409.6 / ว 107  ลงวันที่  16 กรกฎำคม 2546.  
   เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ 
   ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. หนังสือภำยใน ที่ ตส.55 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม  
   2564. เรื่อง ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถูกต้องของการจ่ายเงินของส านักงาน 
   พระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. เรื่อง การของบเบิกอุดหนุน 
   ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป. ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2564 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. ประกำศส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. เรื่อง การของบเบิกอุดหนุน 
   ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ. ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2564 
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