
กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพ ื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๔๘ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๔๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพ ื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตามหนังสือที่อ ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบ ิกจ่ายเง ินจากคลัง 
ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและลังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เพ ื่อให้การเบ ิกจ่ายเง ินจากคลังของหน่วยงานเจ้าของโครงการเป ็นไปอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ สำหรับการบัญชีให้ปฏิบิติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา 

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
มีลักษณะการเบิกจ่ายเงินเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา 
เย ียวยา และพิบฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เย ียวยา และพินฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยอนุโลม

๒. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานและโครงการ 
ประกอบการจัดทำรายงานการเงิน และจะเป็นประโยซน่ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้จ่ายเงินประกอบการจัดทำ 
รายงานการเงินแผ่นดินเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถ 
นำข ้อม ูลการัเช ้จ ่ายเง ินมาพ ิจารณากำหนดเฃ ิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป จึงขอให้หน่วยงาน 
เจ้าของโครงการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังใบกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย ให้ใช้ซื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 
ตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อย ตามตารางรหัสบัญชีย่อย

ในบัญชี...
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ในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 
รายละเอ ียดปรากฏตามสิ่งท ี่ส ่งมาด ้วย ทั้งน ี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเพ ื่อการดังกล่าวประสาน 
กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) ดำเนินการผูกความสัมพันธ์รหัสบัญชีย่อยกับรหัสหน่วยงานเพื่อใช้ในการบันทึก 
รายการขอเบิกเงินจากคลังต่อไป

๓ .  หากหน่วยงานใดได้บันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังไปแล้ว โดยใช้ซื่อบัญชีแยกประเภทอื่น 
และ/หรือ ไม,ได้ระบุรหัสบัญชีย่อย ให้บันทึกปรับปรุงบัญชี ด้วยคำสั่งงาน 2(วัแ- ม่\/ หรือ ผ6เว ๐ก!!ท6 บซ 01 
ประเภทเอกสาร IV ดังนี้

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (5107010113) XX
(ระบุรหัสบัญชีย่อย)

เครดิต บัญชีค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (5xxxxxxxxx) หรือ XX
บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (5107010113) XX

(ไม่ใต้ระบุรหัสบัญชีย่อย)
จ ึง เร ียน ม าเพ ื่อ โป รด ท ราบ แล ะแจ ้ง เจ ้าห น ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวช ้อ งท ราบ และถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต ่อ ไป  

ทั้งนี้ สามารถดาวน่โหลดแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ผผผ.(ะฐปญ(ว.1:เา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ 
กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ 
โทร. 0  ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



สงทสงมาดวย

ตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประ๓ ท
ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 5107010113 

แนบหนังลือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๐.๓/ว ลงวันท่ี กันยายน ๒๕๖๔

รหัสบัญชีย่อย
การบ ัน ท ึกรายการท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการเบ ิกจ ่ายเง ิน จากคล ัง ในกรณ ีท ี่ม ีการเบ ิกจ ่ายเง ิน  

เป ็นค ่าใช ้จ ่ายให ้ใช ้บ ัญช ีค ่าใช ้จ ่ายช ่วยเหล ือตามมาตรการของร ัฐ รห ัสบ ัญช ีแยกประเภท 5107010113 
ให้หน่วยงานระบุรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทดังกล่าว เพื่อแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน 
หรือโครงการ โดยมีรายละเอียดรหัสบัญชีย่อยตามตาราง ดังนี้

ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 

ตามมาตรการของรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 

5107010113
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขป้ญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย 
พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษา 
ผู้ติตเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าซดเขย และค่าเลืยงภัย 
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าท่ีเก่ียวช้อง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(5).6).(5) ค่าเยียวยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้อง

031101 ค่าเยียวยาสำหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงผู้มี,หน้าที่เก่ียว'ช้อง

๑ . ๑ . ๒ ค่าขดเขยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้อง

031102 ค่าซดเขยสำหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้อง

(5).6).ดา ค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้อง

031103 ค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวช้อง

๏).6).(9^ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

031104 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา 
ผู้ชำนาญการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ
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ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 

ตามมาตรการของรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 

5107010113
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน 

ป้องกันโรค และห้องปฏิบ้ตการทางการแพทย์
๑ .๒ .๑ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข
031201 อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข
๑ .๒ .๒ การจัดซื้อจัดหายารักษาโรค 031202 ยารักษาโรค
๑ .๒ .๓ การจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรค 031203 วัคซีนป้องกันโรค
๑ .๒ .๔ การจัดซื้อจัดหาห้องปฏิบ้ติการทางการแพทย์ 031204 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค 

รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการพื่นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ
(5).ดา.(5) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาโรค 031301 การบำบัดรักษาโรค
๑ .๓ .๒ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการป้องกันควบคุมโรค 031302 การป้องกันควบคุมโรค
๑ .๓ .๓ ค่าใช้จ่ายการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข
031303 การวิจัยพัฒนาทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข
๑ .๓ .๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 

เจ้าพนักงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการป้องกันและควบคุมโรค

031304 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา 
ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 
เจ้าพนักงาน หรือบุคลากร 
ทางการแพทย์

๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษา 
พยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักดัวผู้มีความเที่ยงในการติดเชื้อใวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑ .( ^ .๑ ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล 031401 สถานพยาบาล
๑ .๔ .๒ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 031402 การรักษาพยาบาล
๑ .๔ .๓ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเที่ยง 031403 การกักตัวผู้มืความเสี่ยง
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑ .( ^ .๑ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน
031501 ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน



- ๓ -

ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ซองบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 

ตามมาตรการของรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 

5107010113
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และซดเชยให้แก'ประซาซน 

ทุกสาขาอาชีพ ซี่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประขาซน และช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ 
หรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และซดเซยให้แก,ประซาซนทุกสาซาอาชีพ 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒.๑.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และขดเขยรายได้ 
ให้แก่ประขาซน

032101 มาตรการซดเขยรายได้ 
ประซาขน 00ป10 - 19

๒.๑.๒ ค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก 
แรกเกิด

032102 เงินเยียวยาเด็กแรกเกิด 
0 0 \^ 0  - 19

๒.๑.๓ ค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ 032103 เงินเยียวยาคนพิการ 
0 0 ป เอ - 19

๒.๑.๙ ค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ

032104 เงินเยียวยาผ้สงอาย 
" ๐ ไ ,0 - 1;

๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขบ้เญหา เยียวยา และซดเขย 
ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยังไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือเยียวยาใด  ๆ ซองภาครัฐ

032105 เงินเยียวยา 0 0 \ / เอ - 19 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

๒.๑.๖ ค่าใช้จ่ายตามมาตรการซดเขยรายได้ให้แก' 
ผู้ประกันตน

032106 มาตรการซดเขยรายได้ 
ผู้ประกันตน 0 0 \ / เอ - 19

๒.๑.๗ โครงการเพ่ิมกำลัง'ช้ือ'ให้แก่ผู้มี'บัตรสวัสดิการแห่ง,รัฐ 032107 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ :
ค่าชื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

๒.๑.๘ โดรงการเราซนะ 032108 โครงการเราซนะ
๒.๑.๙ โครงการ ม33 เรารักกัน 032109 โครงการ ม33 เรารักกัน

๒.6).6)0 โครงการเพิ่มกำลังชื้อให้แก่ผู้ท่ีด้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

032110 ผู้ต้องการความช่วยเหลือ :
ค่าชื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 
ร้านธงฟ้าและร้านค้าโครงการ 
คนละครึ่ง

๒.®).6)6) โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาด 
ซองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
(ด้านไฟฟ้าและด้านนํ้าประปา)

032111 มาตรการบรรเทาภาระ 
ด้านไฟฟ้าและด้านนํ้าประปา



ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 

ตามมาตรการชองรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 

5107010113
๒.๑.๑๒ โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 

ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19

032112 บรรเทาภาระด้านการศึกษา 
ของนักเรียน

๒.๑.๑๓ โครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกขน

032113 ลดภาระด้านการศึกษา 
ของนิสิตนักศึกษา

๒ .1 2 ) แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก,เกษตรกร ฃ่ีงได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดชองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และซดเชยรายใต้ 
ให้แก่เกษตรกร

032201 มาตรการซดเขยรายได้ 
เกษตรกร 00\7เ0 - 19

๒.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และซดเชยให้แก,ผู้ประกอบการ ซ่ึงได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และขดเขยรายได้ 
ให้แก,ผู้ประกอบการ

032301 มาตรการซดเขยรายได้ 
ผู้ประกอบการ 00 \/เอ  -  19

๒.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขป้ญหา เยียวยา และซดเชยประซาซน เกษตรกร 
และผู้ประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อแก่ไฃปึญหา เยียวยา และซดเชย 
เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แก,ประขาซน

032401 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อประขาขน

๒.๔.๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อแก่ไขป้ญหา เยียวยา และขดเขย 
เพื่อรับมือสถานการณ์อุกเฉิน ให้แก่เกษตรกร

032402 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อเกษตรกร

๒.๔๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อแก่ไฃปีญหา เยียวยา และซดเขย 
เพื่อรับมือสถานการณ์อุกเฉินให้แก่ผู้ประกอบการ

032403 การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อผู้ประกอบการ



ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 

ตามมาตรการของรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประเภท 

5107010113
๓. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพื่นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไค้รับผลกระทบ 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการหรือเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ 
และกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิกพ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ 
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว 
และบริการ

ดา.(ริ).(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกพื้น เพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับภาคเกษตรกรรม

033101 การพัฒนา พลิกฟืน 
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ 
ภาคเกษตรกรรม

๓ .๑ . เอ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกพื้น เพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับภาคอุตสาหกรรม

033102 การพัฒนา พลิกฟืน 
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ 
ภาคอุตสาหกรรม

๓ .๑ .๓ คาใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกพื้น เพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับด้านการค้าและการลงทุน

033103 การพัฒนา พลิกฟืน 
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ 
ด้านการค้าและการลงทุน

๓ .๑ .๔ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พลิกฟืน เพิ่มศักยภาพ 
ยกระดับด้านการท่องเที่ยวและบริการ

033104 การพัฒนา พลิกฟืน 
เพิ่มศักยภาพ ยกระดับ 
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

๓.๒ แผนงานพ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมซน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาขีพ โดยการส่งเสริมตลาดลำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมซนท่ีเซ่ือมโยง 
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมซน การจัดหาปัจจัย 
การผลิตและลิงอำนวยความสะดวกที่จำเป็นลำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมซน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงซ่องทางการตลาด พร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิม 
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมขน

๓ .๒ .๑ ค่าใช้จ่ายแผนพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและขุมซน 033201 การพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น 
และขุมซน

๓ .๒ .๒ ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในขุมซน 033202 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในขุมขน



- ๖ -

ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ของบัญชีค่าใช้จ่ายซ่วยเหลือ 

ตามมาตรการซองรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 

5107010113
๓.๒.๓ ค่าใช้จ่ายแผนจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวย 

ความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ท้องถิ่นและชุมชน

033203 การจัดหาปัจจัยการผลิต 
และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมขน

๓.๒.๔ ค่าใช้จ่ายแผนสร้างการเช้าถึงซ่องทางการตลาด 033204 การสร้างการเข้าถึงซ่องทาง 
การตลาด

๓.๒.๕ ค่าใช้จ่ายแผนยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และชุมซน

033205 การยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของ 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
และชุมซน

๓.๒.๖ ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับ 
ประซาขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

033206 การจ้างงานประซาซน 
0 0 ^ 0  - 19

๓.๒.๗ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ 
สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกซน

033207 โครงการส่งเสริมการจ้างงาน 
ใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกซน รวมถึง 
การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกซน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเช้าสู่ระดับปกติ 
ได้โดยเร็ว

๓ . ๓ . ๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค 
ภาคครัวเรือน

033301 การส่งเสริมและกระตุ้น 
การบริโภคภาคครัวเรือน

๓.๓.๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค 
ภาคเอกซน

033302 การส่งเสริมและกระตุ้น 
การบริโภคภาคเอกซน

๓ . ๓ . ๓ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 
ภาคเอกซน

033303 การส่งเสริมและกระตุ้น 
การลงทุนภาคเอกซน

๓.๓.๔ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 033304 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
๓.๓.๕ โครงการกำลังใจ 033305 โครงการกำลังใจ
๓.๓.๖ โครงการคนละครึ่ง 033306 โครงการคนละครึ่ง
๓.๓ . ๗ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 033307 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้



ลำดับ แผนงานหรือโครงการ รหัส
บัญชีย่อย

ซ่ือบัญชีย่อย
ของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ 

ตามมาตรการของรัฐ 
รหัสบัญชีแยกประ๓ ท 

5107010113
๓.๙ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนา 
ประเทศในระยะต่อไป

๓.๔.๑ ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

^33401 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อสร้างความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจ

๓.๔๒ ค่าใช้จ่ายด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อการพัฒนาประเทศ

^33402 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อการพัฒนาประเทศ

๓.๔๓ ค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุนกระบวนการผลิต 
เพื่อการพัฒนาประเทศ

ป33403 การสนับสนุนกระบวนการ 
ผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ

หมายเหตุ
กรณ ีหน ่วยงานม ีแผนงานหรือโครงการย ่อยนอกเหน ือจากท ี่ได ้กำหนดรห ัสบ ัญช ีย ่อย 

ตามตารางดังกล่าวข้างด้น ให้ประสานงานกับกองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพ ื่อกำหนดรหัสบัญชีย่อย/ 
ซื่อบัญชีย่อย เพ่ิมเติมให้ต่อไป


