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การบริหารงบประมาณ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยาง 

เปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอํานาจหนาท่ีตามวัตถุประสงคขางตนแลว ยังมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานท่ีเปน 

นิติบุคคลสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

1กฎหมายการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดให 

โรงเรียนนิติบุคคลมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูแทนนิติบุคคลในกินการท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก 

2. ใหโรงเรียนมีนาอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักมา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูบริจาค 

ให เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูบริจาคใหโรงเรียน ตองไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 

3. ใหโรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดําเนินการทางทะเบียนทรัพยสินตางๆ ท่ีมีผูอุทิศใหหรือโครงการ 

ซ้ือ แลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดําเนินคดีเปนผูฟองรองหรือถูกฟองรอง ผูบริหารจะตองดําเนินคดีแทนสถานศึกษา 

หรือถูกฟองรามกับสถานศึกยา ถาถูกฟองโดยมิไดอยูในการปฏิบัติราชการ ในกรอบอํานาจผูบริหารตอง

รับผิดชอบเปนการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดทํางบดุลประจําปและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปงบประมาณ 

งบประมาณท่ีสถานศึกษานํามาใชจาย 

1. แนวคิด 

11รบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว 

โปรงใส ตรวจสอบได ยดึหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการ 

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือ

ประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 

 

 

 



2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใสตรวจสอบได 

2.1 เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

2.2 เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและประสิทธิภาพ 

 

3.ขอบขายภารกิจ 

   3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

     1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  

     2. หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25512542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

     3. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

     4. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

     5. แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

รายจายตามงบประมาณ จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ 

1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

- งบบุคลากร 

- งบดําเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบรายจายอ่ืน 

งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแกรายจายท่ีจายใน 

ลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรางจายท่ีกําหนดให

จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรางจายดังกลาว 

   งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ีจายใน

ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงราจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืน

ใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

   งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 



งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือสนับสนุนงานของ 

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชสวนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงเงินอุดหนุน 

งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนศาสนา 

งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจายท่ี 

สํานักงานงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน เงินราชการลับ เงินคาปรับ ท่ีจายคืนใหผูขายหรือผู

รับจาง 

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตอปการศึกษา 

ระดับกอนประถมศึกษา       1,700 บาท 

ระดับประถมศึกษา                                                                       1,900 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน       3,500 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         3,800 บาท 

การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียน แบงการใชตามสัดสวน ดานวิชาการ : ดานบริหารท่ัวไป สํารองจายท้ัง 

2 ดานคือ 

1. ดานวิชาการ  ใหสัดสวนไมนอยกวารอยละ 60 นําไปใชไดในเรื่อง 

1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน 

1.2 ซอมแซมวัสดุอุปกรณ 

1.3 การพัฒนาบุคลากรดานการสอน เชน สงครูเขาอบรมสัมมนา คาจางชั่วคราวของครูปฏิบัติการ 

           สอน คาสอนพิเศษ 

2 ดานบริหารท่ัวไป ใหสัดสวนไมเกินรอยละ 30 นําไปใชไดในเรื่อง 

2.1 คาวัสดุ ครุภัณฑและท่ีดิน สิ่งกอสราง คาจางชั่วคราวท่ีไมใชปฏิบัติการสอนคาตอบแทน คาใช

สอย 

2.2 สํารองจายนอกเหมือดานวิชาการและคํานบริหารท่ัวไป ใหสัดสวนไมเกินรอยละ 20 นําไปใช 

ในเรื่องงานตามนโยบาย 

 

 

เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 



1. เปนเงินท่ีจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 

และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนนท่ียากจน ชั้นป.1 ถึง ม.3 ใหมีโอกาสไดรับ 

2 สํารองจายนอกเหนือดานวิชาการและดานบริหารท่ัวไป ใหสัดสวนไมเกินรอยละ 20 นาไปใช 

ในเรื่องงานตามนโยบาย 

เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

1. เปนเงินท่ีจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 

และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เปนการชวยเหลือนักเรียนท่ียากจน ชั้น ป.1 ถึง ม.3 ใหมีโอกาสไดรับการศึกษา

ในระดับท่ีสูงข้ึน (ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

2 นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือน ไมเกิน 40,000 บาท 

3. แนวการใช 

ใหใชในลักษณะ ถัวจาย ในรายการตอไปนี้ 

 3.1 คาหนังสือและอุปกรณการเรียน (ยืมใช) 

3.2 คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน (แจกจาย) 

3.3 คาอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จางเหมา เงินสด) 

3.4 คาพาหนะในการเดินทาง (เงินสด บางเหมา) 

3.5 กรณีจายเปนเงินสด โรงเรียนแหงตั้งกรรมการ 3 คน รวมกันจายเงินโดยใชใบสําคัญรับเงินเปน

หลักฐาน 

3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาทป 

3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 3,000 บาท ป 

 รายจายงบกลาง 

1. เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร 

2. เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบํานาญ 

3 เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยขาราชการ 

4 เงินสมทบของลูกจางประจํา 

 

รายจายงบกลาง หมายถึงรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยท่ัวไปใชจาย 



ตามรายการดังตอไปนี้ 

1. “เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินบํานาญขาราชการ เงิน

บําเหน็จลูกจางประจํา เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ เงินคาทดแทนสําหรับ

ผูไดรับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ 

เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ 

ขาราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด

บํานาญ 

2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ” หมายความวารายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงิน

สวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ ไดแก เงินชวยเหลือการศึกษา

ของบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินพิเศษในการณีตายในระหวางรับราชการ 

3. “เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ หมายความวารายจายท่ีตั้งไว 

เพ่ือจายเปนเงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการ

ท่ีไดรับเลื่อนระดับ และหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระหวางปและเงินปรับวุฒิขาราชการ 

4. เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขาราชการ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ 

จายเปนเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

5. “เงินสมทบของลูกจางประจํา” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบท่ีรัฐบาลนําสงเขา

กองทุนสํารอง เลี้ยงชีพลูกจางประจํา 

6.“คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ หมายความวารายจายท่ีตั้งไว

เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชการกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ และหรือตางประเทศ 

และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมายาเยือนประเทศไทย 

7. “เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน” หมายความวา รายจายท่ีตั้งสํารองไวเพ่ือจัดสรรเปนคาใชจาย

ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

8.“คาใชจายในการดําเนินการรักษาความม่ันคงในประเทศ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจาย

ในการดําเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 

9. เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเบิกจายเปนเงิน

ราชการลับในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ 

10. “คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชในการ

ดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

11. “คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ” หมายความวา 

รายจายท่ีตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ 

 



เงินนอกงบประมาณ 

1. เงินรายไดสถานศึกษา 

2. เงินกาษีหัก ณ ท่ีจาย 

3. เงินลูกเสือ เนตรนารี 

4. เงินยุวกาชาด 

5. เงินประกันสัญญา 

6. เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค 

เงินรายไดสถานศึกษา หมายถึง เงินรายไดตามมาตรา 50 แหง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2543 

ซ่ึงเกิดจาก 

1. ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีเปนราชพัสดุ 

2. คาบริการและคาธรรมเนียม ท่ีไมขัดหรือแยงนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา 

3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาตอและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของจาก

เงิน 

งบประมาณ 

   4. คาขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน 

5 คาขายทรัพยสินท่ีไดมาจากเงินงบประมาณ 

งานพัสดุ 

“การพัสด”ุ หมายความวา การจัดทําเอง การซ้ือ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุม 

งาน (การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 

“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือ การจําแนกประเภท 

รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจาย ตามสัญญาเงินกูจาก

ตางประเทศ 

“การซ้ือ” หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไม 

รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ 

การจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การับขน

ในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจาง

ออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



ขอบขายภารกิจ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549) 

4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2549 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดหา การซ้ือ การจาง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ การควบคุม 

และการจําหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2 ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงิน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป 

3. จัดทําทะเบียนท่ีดินและสิ่งกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา 

4. ประสานงานและวางแผนในการใชพ้ืนท่ีของสถานศึกษา ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษา 

5. กําหนดหลักเกณฑวิธีการและดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุการใชและการขอใชอาคาร 

สถานท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของควบคุมตุ ปรับปรุง ซอมแซม 

บํารุงรักษาครุภัณฑ ใหอยูในสภาพเรียบรอยตอการใชงานและพัฒนาอาคารสถานท่ี การอนุรักษพลังงาน 

การรักษาสภาพแวดลอม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาใหเปนระเบียบและสวยงาม 

6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาใหปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอ่ืนๆ 

7. จัดวางระบบและควบคุมการใชยานพาหนะ การเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงการบํารุงรักษาและการพัสดุตางๆ 

ท่ีเก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

8. ใหคําแนะนํา ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสนศึกษาเก่ียวกับงานในหนาท่ี 

9.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ ไวเพ่ือการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบท่ี

เก่ียวของ 

10. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามลําดับข้ัน 

12. ปฏิบัติอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

   1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

   1.2 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2525 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) 

   1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

2 หาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผูมีคานายอนุมัติใหเดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง 

ลวงหนา หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการไดตามความจําเปน 

3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักคาง 

   3.1 ใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน 

   3.2 ถาไมถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และสวนท่ีไมถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับไดเกิน 12 ชั่วโม 

ใหถือเปน 1 วัน 

4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไมหักคาง 

   4.1 หากนับไดไมถึง 24 ชั่วโมงและสวนท่ีไมถึงกับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน เวน 

    4.2 หากนับไดไมเกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไป ใหถือเปนครึ่งวัน 

5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

6. กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป 

7. กรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

    สิ้นสุดลงเม่ือสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

8. หลักเกณฑการเบิกคาเชาท่ีพักในประเทศ 

การเบิกคาพาหนะ 

1. โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะโดยประหยัด 

2 กรณี ไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพ่ือประโยชนแกทางราชการ ให 

ใชยานพาหนะอ่ืนได แตตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานขอเบิกคาพาหนะนั้น 

 

 

 



3 ขาราชการระดับ 6 ข้ึนไป เบิกคาพาหนะรับจางไห ในกรณีตอไปนี้ 

   3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจํา

ทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีใชเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

   3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วัน

ละไมเปน 2 เท่ียว 

   3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกตามอัตราท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด คือ ใหเบิกตามท่ีจายจริง ดังนี้ ระหวางกรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดตอ

กรุงเทพมหานคร ไมกินเท่ียวละ 400 บาท เดินทางขามเขตจังหวัดอ่ืนนอกเหนือกรณี ดังกลาวขางตนไมเกิน

เท่ียวละ 300 บาท 

   3.4 ผูไมมีสิทธิเบิก ถาตองนําสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวยและเปน

เหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะรับจางได(โดยแสดง 

เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานเดินทาง) 

   3.5 การเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถกลับเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว 

(ลากิจ - สาพักผอนไว) ใหเบิกคาพาหนะเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

กรณีมีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยไมเกินอัตรา 

ตามเสนทางท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

   3.6 การใชยานพาหนะสวนตัว (ใหขออนุญาตและไดรับอนุญาตแลว) ใหไดรับเงินชดเชย คือรถยนตกิโลเมตร

ละ 4 บาท 

คาใชจายในการฝกอบรม 

การฝกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝกงาน 

งาน 

การฝกอบรม ประกอบดวย 

1. หลักการและเหตุผล 

2. โครงการหลักสูตร 

3. ระยะเวลาจัดท่ีแนนอน 

4. เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

 



คารักษาพยาบาล 

คารักษาพยาบาล หมายถึง เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพ่ือใหรางกายกลับสู

สภาวะปกติ (ไมใชเปนการปองกันหรือเพ่ือความสวยงาม) 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแกไขเพ่ิมเติม ( 8 ฉบับ) 

1.2 ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 

2 .ผูท่ีมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล คือ ผูมีสิทธและบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดา 

2.2 มารดา 

2.3 คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 

2.4 บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว แตเปนคนไรความสามารถ 

หรือเสมือนคนไรความสามารถ(ศาลสั่ง) ไมรวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกเปนบุตรบุญธรรมบุคคลอ่ืนแลว 

3. ผูมีสิทธิ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ และลูกจางชาวตางประเทศซ่ึงไดรับ 

คาจางจากเงินงบประมาณ 

คารักษาพยาบาล แบงเปน 2 ประกบ 

ประเภทคนไขนอก หมายถึง เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมไดนอนพักรักษาตัว นํา

ใบเสร็จรับเงินมาเบิกจาย ไมเกิน 1 ป นับจากวันท่ีจายเงิน 

ประเภทคนไขไน หมายถึง เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทางราชการ 

สถานพยาบาลเอกชน ใชใบเสร็จรับเงินนํามาเบิกจายเงิน พรอมใหแพทยรับรอง “หากผูปวยมิไดเขารับ 

การรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเปนอันตรายถึงชีวิต" และสถานพยาบาลทางราชการ ใชหนังสือรับรอง

สิทธิกรณียังไมไดเบิกจายตรง 

การศึกษาบุตร 

คาการศึกษาของบุตร หมายความวา เงินบํารุงการศึกษา หรือเงินคาเลาเรียน หรือเงินอ่ืนใดท่ีสถานศึกษา 

เรียกเก็บและรัฐออกใหเปนสวัสดิการกับขาราชการผูมีสิทธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 

 



1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กก 1422.3/ว 161 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ประมาทและ 

อัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนและ

กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 042.2.3/ว 226 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตร 

2. ผูท่ีมีสิทธิรับเงินคาการศึกษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณ ในวันท่ี 1 พฤษภาคมของทุกป ไมรามบุตรบุญ 

ธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมคนอ่ืนแลว 

2.2 ใชสิทธิเบิกได 3 คน เวนแตบุตรคนท่ี 3 เปนฝาแฝดสามารถนํามาเบิกได 4 คน 

2.3 เบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ป นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค 

จํานวนเงินท่ีเบิกได 

  1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา เบิกไดปละไมเกิน 4,650 บาท 

  2 ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา เบิกไดปละไมเกิน 3,200 บาท 

  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

เทียบเทา เบิกไดละไมเกิน 3,900 บาท 

4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เน็กไดปละไมเกิน 11,000 บาท 

คาเชาบาน 

1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

   1.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2550 

   1.2 ระเบียบกระทรวงคลังดวยการเบิกจายเงินทาเชาบาน พ.ศ. 2549 

2. สิทธิการเบิกเงินคาเชาบาน 

   2.1. ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ี วันแต 

           2.1.1ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 

2 12 มีเคหสถานเปนของตนเองหรือคูสมรส 

2.13 ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองท่ีตามคํารองขอของตนเอง 

2.2 ขาราชการผูไดรับคําสั่งเดินทางไปประจําสํานักงานในทองท่ีท่ีรับราชการครั้งแรกหรือนองท่ีท่ีกลับ 

เขารับราชการใหม ใหมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน (พระราชกฤษฎีกาเชาบาน 2550 (ฉบับท่ี 2)(มาตรา 7) 

 



   2.3 ขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตั้งแตวันท่ีเชาอยูจริง แตไมกอนวันท่ีรายงานตัวเพ่ือเขารับหนาท่ี 

        (พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน 2547 มาตรา 14) 

   2.4 ขาราชการซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานไดเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพ่ือชําระราคาบานท่ีคางชําระอยู 

ในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงานใหม มีสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชําระเงินกูฯ มาเบิกได 

(พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน 2547 มาตรา 17) 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 

มาตรา 1 ในพระราชบัญญัตินี้ (สวนท่ีเก่ียวของ) 

บํานาญ หมายความวา เงินท่ีจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 

บําเหน็จตกทอด หมายความวา เงินท่ีจายใหแกทายาท โดยจายใหครั้งเดียวในกรณีท่ีสมาชิก 

หรือผูรับบํานาญถึงแกความตาย 

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

2. ขาราชการทุกประมาท (ยกเวนราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก กบข. ไดแก ขาราชการครู 

ขาราชการใหม ไดแก ผูซ่ึงเขารับราชการหรือโยนมาเปนราชการตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม 2540 เปนตน จะตอง 

เปนสมาชิก กบข. และสะสมเงินเขากองทุน สมาชิกท่ีจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปน 

ประจําทุกเดือน รัฐบาลจะจาย เงินสมทบใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

เชนเดียวกัน และจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนหาผลประโยชนเพ่ือจายใหกับสมาชิกเม่ือออกจากราชการ 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวย 

การฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 

ในระเบียบนี้ ช.พ.ค. หมายความวา การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนหรูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดตั้ง ช พ.ศ. มีความมุงหมายเพ่ือเปนการกุศลและมีวัตถุประสงคใหสมาชิก ไดทําการสงเคราะหซ่ึงกัน

และกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ท่ีถึงแกกรรมหลักเกณฑและวิธีการ

จายเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ช.พ.ค. กําหนด 

ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. หมายถึง บุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

1. คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย บุศรท่ีชอบดวยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสท่ีบิดารับรองแลว 

และบิดาหรือมารเปนสมาชิก ช.พ.ค. 

2. ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิก ช.พ.ศ. 



3. ผูอุปการะสมาชิก ช.พ.ศ. 

ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดกยังไมขาดสายแลวแตกรณีใน 

ลากับหนึ่งๆ บุคคลท่ีอยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวระเบียบนี้ 

การสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สําหรับบุตรใหพิจารณาใหบุตรสมาชิก ช.พ.ค. ไดรับ 

ความชวยเหลือเปนเงินทุนสําหรับการศึกษาเลาเรียนเปนสําคับแรก 

สมาชิก ช.พ.ค. ตองระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห 

สมาชิก ช.พ.ค. มีหนามีดังตอไปนี้ 

1. ตองปฏิบัติตามระเบียบ 

2. สงเงินสงเคราะหรายศพ เม่ือสมาชิก ช.พ.ศ. อ่ืนถึงแกกรรมศพละหนึ่งบาทภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

3. สมาชิก ช.พ.ศ. ท่ีเปนขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญและผูท่ีมีเงินเดือนหรือรายได รายเดือน 

ตองยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือนหรือเงินบํานาญเปนผูหักเงินเพ่ือชําระเงินสงเคราะหรายศพ ณ ท่ีจาย 

ตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ท่ีถึงแกกรรม 

คําจํากัดความ 

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

และแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานซับตารีในรอบ

ปงบประมาณ 

การใชจายงบประมาณ หมายถึง การใชจายงบประมาณรายจายของโรงเรียนบานซับตารีเพ่ือดําเนิน

ตามแผนการปฏิบัติงานในรอบป 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน 

ท้ังนี้ อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

เปาหมายุทธศาสตร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ท่ีการใชจายงบประมาณตองการจะใหเกิดตอนักเรียน 

บุคลากรโรงเรียนบานซับตารี 

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดนางแกว ในรอบปงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับโรงเรียน

บานซับตารีเพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

โครงการ หมายถึง โครงการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชจายเงินเปนไปตามในระหวางปงบประมาณ 

งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจาย ท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณ 



 

จําแนกงบรายจายตามหลักจําแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจาย ดังนี้ 

งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายใน

ลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ีกําหนดให

จายจากงบรายจายอ่ืนในลักษณะดังกลาว 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแกรายจายท่ีจายใน

ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ คาครุภัณฑ คา

ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุง หรือเพ่ือชวยเหลือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมิใชสวนราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสภาตําบล องคการระหวางประเทศนิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปน

สาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบ พระมหากษัตริย เงินอุดหนุนศาสนา  

งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไม ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือ

รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

(1) เงินราชการลับ 

(2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

(3) คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑท่ีดินหรือสิ่งกอสราง 

(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

(5) คาใชจายสําหรับหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

(6) คาใชจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 

(7) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 

 

 

 

 



 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

กลุมการบริหารงบประมาณ 

นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมบรหิารงบประมาณ มี

หนาท่ีดูแล กํากับติดตาม กลั่นกรอง อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ี

ปฏบิัติงานในกลุมบริหารงบประมาณ ตามขอบขายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

กับการจดัระบบบริหารองคกรการประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหฝายบริหารงบประมาณ

ตางๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจหนาท่ีดวยความเรียบรอย

ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่ออุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรท่ีใชในการ

จัดการศึกษาแตเจาหนาท่ีของแตละฝายงานเพ่ือใหฝายงานบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัวมีคุณภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

ขอบขายกลุมการบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 

1.การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

        ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแก แผนชั้นเรียน ขอมูลครูนักเรียน และสิ่ง

อํานวยความความสะดวกของสถานศึกษา โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) จัดทํากรอบงบประมาณ 2 นายจายลวงหนา และแผนงบประมาณ 

3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชเปนคํา 

ขอตั้งงบประมาณตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

ผูรับผิดชอบ นายสามารถ เฉลียวฉลาด และนางอําพร นาคประสิทธิ์ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน 

และผูรับผิดชอบโครงการฯ ดังนี้ 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนการใชจายงบประมาณภายใตความรวมมือของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

 



 

 

3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

     ผูรับผิดชอบนางอําพร นาคประสทิธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  หนาท่ีรับผิดชอบเสนอโครงการดังนี้ 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาอนุมัติการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนการใชจายเงินภายใตความรวมมือของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีขาเปนตองขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน 

สถานศึกยาประเภทท่ี 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวเสนอ ขอโอนหรือ 

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณกอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือดําเนินการตอไป 

5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

6. การตรวงสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน 

1) จัดการใหมีการตรวจสอบและติดตามให กลุม ฝายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใชจายงบประมาณ เพ่ือจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามแบบท่ี

สํานักงบประมาณกําหนด และจัดสงไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

2) จัดทํารายงานประจําปท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดสงใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

7. ตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ นายสามารถ เฉลียวฉลาด และนางอําพร นาคประสิทธิ์ หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากรของ 



หนวยงานในสถานศึกษา 

 

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

2) จัดทําขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให 

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

3) สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ นายบรรยาย สุดสงวน หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดทํารายการทรัพยากรเพ่ือเปนสารสนเทศไดแกแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา แหลงเรียนรู 

ในทองถ่ินท้ังท่ีเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูท่ีเปนสถานประกอบการ เพ่ือการ

รับรูของบหุลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไปทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา 

2) กางระบบหรือกําหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกับทีมบุคคล หนวยงานรัฐบาลและ 

เอกชนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3) กระตุนใหบุคคลในสถานศึกมารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังใหบริการการใช 

ทรัพยากรกายในเพ่ือประโยชนตอการเรียนรูและสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

4) ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษยสราง 

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5) ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใชทรัพยากร 

รวมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 



 

 

10. การวางแผนพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ นางนารี เก้ือกูล และ นางสาวรุงนภา จันทรลี หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

(1) การวางแผนพัสดุลวงหนา 3 ป ใหดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

2) การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุใหฝายท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางเปนผูดําเนินการ โดยใหฝาย 

ท่ีตองการใชพัสดุ จัดทํารายละเอียดพัสดุท่ีตองการ คือรายละเอียดเก่ียวกับปริมาณ ราคา คุณลักขณะเฉพาะ 

หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาท่ีตองการนี้ตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป (แผนปฏิบัติงาน) และ

ตามท่ีระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สงใหฝายท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัด

จางเพ่ือจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ 

3) ฝายท่ีจัดทําแผนการจัดหาพัสดุทําการรวบรวมขอมูลรายละเอียดจากฝายท่ีตองการใชพัสดุโดย 

มีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และความ 

เหมาะสมของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซ้ือ การเชาหรือการจัดทําเองแลวจํานําขอมูลท่ีสอบทานแลวมาจัดทํา 

แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา 

11. การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณ

เพ่ือสนองตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผูรับผิดชอบ นางนารี เก้ือกูล หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

  1) กําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณ สงใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) กรณีท่ีเปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณ ใหกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ไดโดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอนหากไมเหมาะสมก็ใหกําหนดตามความตองกรโดยยึดหลักความ 

โปรงใส เปนธรรมและเปนประโยชนกับทางราชการ 

12. การจัดหาพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ นางนารี เก้ือกูล หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) การจัดหาพัสดุฝกปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการและคําสั่งมอบบานใจ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) การจัดทําพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการใหสถานศึกษา รับจัดทํา 

รับบริการ 



 

 

13. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ นางนารี เก้ือกูล และนางสาวรุงนภา จันทรลี หนาท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและบัญชีวัสดุไมวาจะไดมาดวยการจัดหาหรือการรับบริจาค 

2) ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมการใชงาน 

3) ตรวจสอบพัสดุประจําป และไดมีการจําหนายพัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพหรือไมใชในราชการท่ีย 

ตอไป 

4) พัสดุท่ีเปนท่ีดินหรือสิ่งกอสราง กรณีท่ีไดมาดวยเงินงบประมาณใหดําเนินการข้ึนทะเบียน 

เปนราชพัสดุ กรณี ท่ีไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหข้ึนทะเบียนเปนกรรมสิทธิ์ของ 

สถานศึกษา 

14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

    1) การปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน และการจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง 

กําหนดคือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของยาแกน พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษา

สามารถกําหนด วิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมแตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบดังกลาว 

     2) การปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรักษาเงินใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดคือระเบียบการเก็บ

รักษาเงินและการนําเงินสงคลังในสวนของราชการ พ.ศ. 2510 โดยอนุโลม 

15. การนําเงินสงคลัง 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง หนาท่ีรับผิดชอมปฏิบัติงานดังนี้ 

1) การนําเงินสงคลังใหนําสงตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวตาม 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2520 หากนําสงเปนเงินสดใหตั้งคณะกรรมการนําสงเงิน

ดวย 

 

 

 



16. การจัดทาบัญชีการเงิน 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) ใหจัดทําบัญชีการเงินตามระบบท่ีเคยจัดทําอยูเดิม คือ ตามระบบกาหนดไวในคูมือการบัญชี 

หนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 แลว 

17. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) จัดทํารายงานตามท่ีกําหนดในคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบ 

การควบคุมการเงินของหนวยงานยอยพ.ศ. 2515 แลวแตกรณี 

2) จัดทํารายงานการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานกําหนด คือ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาดวยหลักเกณฑ อัตราและ

วิธีการนําเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลรายได

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

18การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

ผูรับผิดชอบ นางอําพร นาคประสิทธิ์ และนางฉวีวรรณ เทียนทอง หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1) แบบพิมพบัญชี ทะเบียนและแบบรายงานใหจัดทําตามแบบท่ีกําหนดในคูมือการบัญชีสําหรับ 

หนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


