
คู่มือการบริหารงานงบประมาณ 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

หลักการและแนวคิด 

1. ยึดหลักความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียนในการจักสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลส าหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แก่ 
สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความ
จ าเป็น 

2. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดงบประมาณ โดยให้เขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความอิสระควบคู่กับความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จาก
ผลส าเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 

3. ยึดหลักการกระจายอ านาจของการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นวงเงิน
รวมแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการด้านการเงินทั้ง  
7  ด้าน  คือ 

4.1 การวางแผนงบประมาณ 
4.2 การค านวณต้นทุนผลผลิต 
4.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 
4.4 การบริหารทางการเงินการควบคุมงบประมาณ 
4.5 การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
4.6 การบริการสินมรัพทย์ 
4.7 การตรวจสอบภายใน 

5. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณการเงินและทรัพย์สินจากทุกภาคส่วน
ของสังคมมาใช้เพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 

ขอบข่ายภารกิจงาน 

1. การจัดท าแผนงบประมาณ 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 



10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การเบิกเงินจากคลัง 
12. การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
13. การน าส่งคลัง 
14. การจัดท าบัญชีการเงิน 
15. การจัดท ารายการทางการเงินและงบการเงิน 
16. การจัดท าและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
17. การวางแผนพัสดุ 
18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
19. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
20. การจัดหาพัสดุ 
21. การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
22. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

 

 



ภารกิจและแนวปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 

กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนงบประมาณ การจัดท าแผนงบประมาณ 
      การจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

1. วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือลองรับและ
เชื่อโยงกับแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและของสพฐ. โดย
ต้องสอดรับกับปรัชญาหรือธรรมนูญสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  ของสพฐ.และสพท. จัดท าเป็นแผนพัฒนา
สถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ครอบคลุมการพัฒนาด้าน
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ
ชุมชน 

2. จัดวางทิศทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน 

3. ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ของสถานศึกษา แนวทางการ
ปฏิบัติงานจามกลยุทธ์ และแนวทางการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

4. เสนอความคิดเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษา
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
การจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
(Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 

1. น าประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาการศึกษา ก าหนดเป็น
เป้าหมายความส าเร็จ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยมีกิจกรรม
ส าคัญ(โครงการ) พร้อมเป้าหมายรองรับ ของปีปัจจุบัน ล่วงหน้า
ปีที่ 1 ,ปี่ที่ 2 และปีที่ 3  

2. น าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะท าตามวิธีสพฐ. ก าหนดเป้าหมาย
ของปีปัจจุบัน และล่วงหน้าอีก 3 ปี เพ่ือก าหนดวงเงินค่าใช้จ่าย
ของแผนพัฒนาทางการศึกษา 

3. ค านวณรายรับที่จะได้มาซึ่งงบประมาณ และเงินระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา จากการน าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน
ตามระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอน
ปลาย คูณนักเรียนตามแผนชั้นเรียนและภาคเรียน เพ่ือให้ทราบ
วงเงินงบประมาณและเงินระดมทรัพยากรแต่ละปีงบประมาณ 
น าไปเป็นกรอบวงเงินที่ใช้ปรับค่าใช้จ่ายของแต่ละปี 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1. น าผลการประกันคุณภาพภายใน และผลประเมิน

คุณภาพภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค์ 
รายมาตรฐานเพ่ือก าหนดแนวทางผดุงรักษา หรือปรับปรุง/
พัฒนา โดยเชื่อมโยงให้เห็นจุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างของสถานศึกษา (ภารกิจ 4 ด้านของสถานศึกษา) 

2. เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
กลยุทธ์ของสพฐ.  เ พ่ือทบทวนภารกิจตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษาจะเป็นประเด็นที่ต้อง
เน้นเป็นกรณีพิเศษ 

3. ก าหนดกิจกรรมส าคัญ(โครงการ/กิจกรรม) เพ่ือผดุง
รักษา ปรับปรุง และพัฒนา ก าหนดวงเงินของกิจกรรมส าคัญ 
จากเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วย และเป็นไปตามกรอบวงเงินของ 
MTEF ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามโครงสร้างและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 

4. เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติ การประจ าปี
งบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการตามแนว

ปฏิบัติการประจ าปี เสนอขออนุมัติหลักการตามระยะเวลาที่ระบุ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2. จัดท าเอกสารส าคัญประกอบรายละเอียดของงาน และ
โครงการเพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้การท างานเป็นไปตาม
รายละเอียดของขั้นตอนในงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  
ค าสั่ง มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    4.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ 
    4.2 ค าสั่ง สพฐ. ที่ ๑๑๖๓ / ๒๕๔๘ การ
มอบอ านาจการเปลี่ยนแปลง 

การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
1. การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่าย 
จากการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณ 

1.1 จัดท ารายงานการด า เนินงานและเป้ าหมาย
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของงบรายการที่มี
เงินเหลือจ่ายพร้อมเอกสารการอนุมัติงวดเงิน เอกสารส าคัญ
แสดงการใช้เงินที่น้อยกว่างวดเงิน 

1.2 จัดท าค าขอใช้งบประมาณภายในวงเงินเหลือจ่าย 
โดยแสดงรายการเหลือใช้พร้อมเอกสารส าคัญประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่งที่ก าหนด เสนอ
ไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามอ านาจของผู้อนุมัต ิ
2. การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายสมทบ
รายการจัดสรรที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงิน 

2.1 จัดท าเอกสารเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับรายการ
จัดสรรกับเอกสารส าคัญการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงวงเงินไม่
เพียงพอ 
     2.2 เสนองบประมาณสมทบตามที่ไม่เพียงพอไปที่ 
สพท. เพ่ือเสนอขอต่อ สพท. ให้ สพท. ปรับลดรายการการ
จัดสรรหรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หมดความจ า
เป็นมาสบทบโดยให้เป็น ไปตามความเห็นชอบของผู้มีอ านาจ 

5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแบบรายงานที่ สพฐ. 
ก าหนด 
2. รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา ระหว่างด าเนินการ
เพ่ือให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นคามเป้าหมายของงาน/โครงการ 
3. รายงานเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ ถึงผลส าเร็จต าม
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
1. จัดเตรียมเอกสารรายงานการด าเนินงานและโครงการ
พร้อมใบส าคัญการจ่ายเพ่ือรองรับการตรวจสอบ ติดตามให้
เป็นไปตามระเบียบถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับจัดสรร 
2. แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบติดตามใน
ระหว่างปีงบประมาณ 
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และสิ้นปี 
งบประมาณตามแบบที่สพท. ก าหนดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4. แสดงรายรับของเงินทุกประเภท  รายจ่ายเงินตาม
แผนการรายจ่ ายและนอกแผน  พร้ อมประโยชน์ที่
สถานศึกษาและนักเรียนได้รับต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสาธารณชน 

7. การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณต่อหน่วย
กิจกรรมและต่อหน่วยผลผลิต โดยค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
2. ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะชน เมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแสดง
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ความประหยัด และ
ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาพร้อมกับแสดง
ผลส าเร็จตามเป้าหมายผลผลิต เป้าหมายกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
1.      1.  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  แหล่ง

ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ  และ
เอกชน  และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

2.       2.  ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุน
จากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท  ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับ
การสนับสนุน 

3.      3.  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและด าเนินงานใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 

4.      4.  ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์  เพ่ือจูงใจ  
ชักชวน  ประชาชน  เอกชนหรือหน่วงงานต่างๆ   ให้เข้าใจ 
ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุนการศึกษา 

5.      5.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงาน  เผยแพร่  เชิด
ชูเกียรติ  ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

9. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
    9.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545  มาตร ๖๐(๒) 
     9.2 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔๑ 
     9.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
วิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วย
เหลือราชการ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
      9.4 ระเบียบกระวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ตอบขอบใจ หรืออนุโมทนา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
      9.5 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ยืม เ พ่ือการศึกษาว่าด้ วยการด าเนินงาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
       9.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
       

ขั้นตอนการปฏิบัติของสถานศึกษาส าหรับงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
    1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน 
    2. วางแผนด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนก
เรียนเพ่ือของรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน 
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือ
การศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความ
ช่วยเหลือตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ  
    4. แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้หน่วยงาน
กองทุนหรือผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
    6. จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของ
กองทุน 
    7. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนและรายงาน ผลการเรียนและการด าเนินการใช้ทุน 
    8. ด าเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายตอบแทนและ
การตอบขอบใจหรืออนุโมทนา 
    9. ส าหรับงานกองทุนที่มีระเบียบปฏิบัติเป็นการเฉพาะ
ส าหรับ กองทุนก็ปฏิบัติตามข้ันตอนของกองทุนนั้น  
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       9.7 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
การศึกษา เรื่องการก าหนดคุณสมบัติของผู้
ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับ
ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
            1) ประกาศคณะกรรมการของทุน
เพ่ือการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
            2) ประกาศคณะกรรมการของทุน
เพ่ือการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติ
ของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            3) ประกาศคณะกรรมการของทุน
เพ่ือการศึกษา เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติของผู้
ขอรับทุนและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
แบบไม่ต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
             4) คู่มือปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา(กยศ)  
             5) คู่มือผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาตาม
ระบบ กรอ. กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูก
กับรายได้ใน อนาคต 
              6) คู่มือด าเนินงานกองทุนเงินให้
เปล่าส าหรับสถานศึกษา 
              7) แนวด าเนินการโครงการหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งทุน 
             8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
             9 )  ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ที่ได้ตรวจช าระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ บรรพ 
๑ หลักท่ัวไป ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไปส่วน
ที่  ๓ มูลนิธิ มาตรา ๑๑๐ – มาตรา ๑๓๖  
พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ กฏกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ 

การยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ให้
ปฏิบัติตาม 
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือ

การศึกษาว่าด้วย การด าเนินงาน เกณฑ์และวิธีการกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือ

การศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- คู่มือปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(กยศ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

การยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กับรายได้ใน
อนาคต (กรอ) (กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผู้กับรายได้
ในอนาคต) ให้ปฏิบัติตาม 
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

  - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     - คู่มือผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาตามระบบ  กรอ. กองทุน
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกรายได้ในอนาคต 
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          10 )  กฎกระทรวงว่ า ด้ วยการ จด
ทะเบียนมูลนิธิการด าเนินกิจการและการ
ทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           11) กฎกระทรวงว่าด้วยค่าธรรมเนียม
และการยกเว้นค่าธรรมเนียมกับมูลนิธิ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
           1 2 )  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย บั ต ร
ประจ าตัวนายทะเบียน และพนักงาน เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           13) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
            14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท ๐๓๐๗.๔/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจด
ทะเบียนมูลนิธิ 
            15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 
๐๓๐๗.๔/ว ๖๑๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการ
ด าเนินกิจการของมูลนิธิ 

การยืมเงินกองทุนเงินใหเ้ปล่า ให้ปฏิบัติตาม 
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา เรื่อง 

การก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและหลักเกณฑ์การให้
ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเงินเ พ่ือ

การศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- คู่ มื อด า เนิ น งานกองทุน เ งิ น ให้ เ ปล่ า ส าหรั บ

สถานศึกษา 
 
การกู้ยืมเงินตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน  ให้ปฏิบัติ
ตาม 
- แนวด าเนินการตามโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 

 
กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
       จัดและด าเนินการตามระบบสวัสดิการเพ่ือการศึกษา
ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ 
        ให้ ยึ ดหลัดการมูลนิ ธิ เป็นทรัพย์ สิ นที่ จั ดสรรไว้
โดยเฉพาะ  ส าหรับวัตถุประสงค์เพ่ือการกุศลสาธารณะ การ
ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้มุ่งหาประโยชน์มา
แบ่งปันกันการจัดการทรัพย์สินของมูลนิธิต้องมิใช่เป็นการหา
ประโยชน์ เ พ่ือบุคคลใดนอกจากเ พ่ือด า เนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ 
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10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      10 .1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๘   
มาตรา ๕๙ 
      10.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรับ
การจ่ายเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม 
      10 .3  ระ เบี ยบส านั ก งา นคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการบริการจัดการเกี่ยวกับ
เงินรายได้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       10 .4  หนั ง สื อส านั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ศธ.๐๔๐๐๒/๒๑๗๖  ลงวันที่ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่องเงินรายได้สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นนิติบุคคล 
        10.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค ๐๔๑๔/
๒๐๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่องการอนุมัติ
วงเงินส ารองจ่ายและวงเงินน าฝากธนาคาร ของส่วน
ราชการและสถานศึกษา 
        10.6 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๐/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติ
ให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 
        10.7 ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๒๖๕/๒๕๔๙  เรื่องการมอบอ านาจการรับบริจาค
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
       10.8 ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกัลป์รายได้
สถานศึกษา 
       10 .9 ประกาศส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์  อัตรา และวิธี
น าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙ 

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.  จั ดท า ร ายการทรัพยากรภายใน เ พ่ือ เป็ น
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ แหล่ง
เรียนรู้สถานประกอบการและภูมิปัญญาเพ่ือการรับรู้
ของบุคลากรนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้ใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในกานจัดการศึกษา 
2. วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนให้
เกิดประสิทธิภาพสูง 
3. กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากร 
ภายในและภายนอก รวมทั้ ง ให้บริการการใช้
ทรัพยากรภายในเพ่ือประโยชน์  การเรียนรู้ และ
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ รับผิดชอบแหล่ง
ทรัพยากรภายในและภายนอกทั้งทรัพยากรและ
ธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากร
บุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. ด าเนินการเชิญชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

11. การเบิกเงินจากคลัง 
 

การเบิกเงินจากคลัง 
        สถานศึกษาเบิกเงินจากคลังโดยยื่นหลักฐานขอ
เบิกเงินทุนรายการเบิกผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามระบบ GFMIS  

12.การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
12.1 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน า

เงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 
๒๕๒๐ 

 12.2 หนั งสือกระทรวงการคลั งที่  กค 
๐๕๑๔/๓๖๐๑๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาคให้ทางราชการ 

  12.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 
๐๕๐๗/๒๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๗ เรื่อง การ
เก็บรักษาเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ ให้ใช้ในด้าน
สวัสดิการ 

    12 .4 หนั งสื อกรมบัญชี กลางที่  กค 
๐๔๑๔/๒๐๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗  เรื่อง การ
ขออนุมัติวงเงินส ารองและวงเงินน าฝากธนาคารของ
ส่วนราชการและสถานศึกษา 

    12.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ.๐๔๐๐๑/๒๑๘๖ ลงวันที่ 
๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง เงินรายได้สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 

    12.6 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป
๔๒๙/๒๕๔๗  เรื่อง วงเงินส ารองจ่ายและวงเงินน า
ฝากธนาคารของส่วนราชการสั งกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

     12.7 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๖๕/๒๕๔๙ เรื่อง การมอบ
อ านาจการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ 

     12.8 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๑/๒๕๔๙ เรื่อง มอบ
อ านาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา 

      

การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
1. วิธีการรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ

จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณและเงิน
รายได้แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินละการน าเงินส่งคลัง  ในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่ง
อ าเภอ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

2. การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือ
กระทรวงการคลังเรื่อง 

- การขออนุมัติวงเงินส ารองและวงเงินน าฝาก
ธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา 

- การมอบอ านาจเกี่ยวรายได้สถานศึกษา 
- หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการน าเงินรายได้

สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด
สังกัดเขตพ้นที่การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

3. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนทั่วไปให้
ปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือกระทรวงการคลัง  
และส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเรื่อง 

- การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคในทาง
ราชการ 
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณ
งบอุดหนุน 
- การจ่ายเงินอุดหนุน  ให้แก่โรงเรียนโดยตรง 
- การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของ
โรงเรียน 



 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

12.9 ประกาศส านักงารนคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการ
น ารายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพ้นที่การศึกษา ๒๕๔๙ 

  12.10 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการ  บริหารจัดการเกี่ยว
เงินรายได้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพ้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   12.11 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๔/
๐๗๕๐๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ เรื่อง การสมทบ
เพ่ิมวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ท าการ  

   12.12 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่  
กค ๐๔๐๙.๖ว๑๒๖  ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘  เรื่อง  
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

    12.13 หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่  ศธ.๐๔๐๐๖/๒๒๗๙  ลงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการใช้งบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

      12.14 หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๒๘๖ ลงวันที่ 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่โรงเรียนโดยตรง 

      12.15 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๒๖.๗/๓๓๖๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑ เรื่อง การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของ
โรงเรียน 

 

 

 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง  
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13. การน าเงินส่งคลัง 
        ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ  พ.ศ. ๒๕๒๐ 

การน าเงินส่งคลัง 
1. น าส่งรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วน

ราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตามประเภทของเงินได้แก่ 
- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน   
- เงินรายได้เบ็ดเตล็ด 
- ค่าจ่ายของเบ็ดเตล็ด 
- ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 

เพ่ือน าส่งคลังจังหวัดต่อไป 
2. บันทึกการน าเงินส่งในทะเบียนคุมเงินรายได้ 

แผ่นดิน 
3. สรุปยอดเงินคงเหลือจัดท ารายงานเงิน 

คงเหลือประจ าวัน 
14. การจัดท าบัญชีการเงิน 
     14.1 คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  พ.ศ.  
๒๕๑๕ 
     14.2 ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

การจัดท าบัญชีการเงิน 
กรณีท่ี 1 
   จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย 
พ.ศ.๒๕๑๕ ดังนี้ 
        1.1 ลงรายรับ - จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด 
       1.2 ลงทะเบียนคุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
            - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
            - ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
            - ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
            - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
            - ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
        1.3 สรุปยอดจัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันและรายงานส่งเขตพ้ืนที่ภายใน 15 วัน  
ของเดือนถัดไป 
กรณีท่ี 2 
    จัดท าบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
         2.1 บันทึกรายรับ - จ่ายในทะเบียนคุมที่
เกี่ยวข้อง 
         2.2 สรุปยอดทุกสิ้นเดือน จัดท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันและรายงานส่งเขตพ้ืนที่ภายใน 15 
วัน ของเดือนถัดไป 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

15. การจัดท ารายการทางการเงินและงบการเงิน 
      15.1 คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 
๒๕๑๕ 
       15.2 ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

การจัดท ารายการทางการเงินและงบการเงิน 
    1. ถือปฏิบัติตามที่ระบบบัญชีที่ส่วนราชการ 
ก าหนด 
    2. จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ 
    3. จัดท าบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ 
    4. รายงานส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 
15 วัน ของเดือนถัดไป 

16. การจัดท าและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 
      16.1 คู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย  
พ.ศ.๒๕๑๕ 
      16.2 ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
      16.3 หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ  ฉบับที่ 2 

การจัดท าและจัดหาแบบบัญชี  ทะเบียน และ
รายงาน 
     1. จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ย่อย พ.ศ.๒๕๑๕  
     2. การจัดท าบัญชีตาม  ระบบควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย  พ.ศ.๒๕๔๔ 
    3. สรุปยอดจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
และรายงานส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 
15 วัน ของเดือนถัดไป 

17. การวางแผนวัสดุ 
17.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
17.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 17.3 ค าสั่งมอบอ านาจคณะกรรมการการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจ
เกี่ยวกับพัสดุ 

การวางแผนวัสดุ 
     1. วิเคราะห์ประมาณค่าการล่วงหน้าว่าในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ โดยการก าหนดว่าแต่ละ
งาน แต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม และหน่วยงาน มีความ
ต้องการพัสดุอะไร  จ านวนเท่าใด ปริมาณเท่าใด 
ต้องการใช้งานในระยะเวลาไหน 
     2. วิเคราะห์แผนงาน โครงการของหน่วยงานซึ่ง
จะแจ้งรายละเอียดว่าแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มในสังกัด
หน่วยงานมีความต้องการพัสดุอะไรได้รับงบประมาณ
จ านวนเท่าใดและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
       3. วิเคราะห์สถิติการเบิกจ่ายพัสดุ การน าพัสดุ
ไปใช้งานของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม ซึ่ งสถิติการ
เบิกจ่ายสามารถน ามาค านวณปริมาณ ความต้องการ
พัสดุแต่ละประเภท ชนิด ท าให้ทราบความต้องการ
พัสดุที่น าไปใช้งานที่แท้จริงของพัสดุแต่ละประเภท 
ชนิด ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง หรือในปีงบประมาณ
จ านวนเท่าใด 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

      4. พิจารณาก าหนดความต้องการ ซึ้งอาจมาจาก 
แผนงานหลักของหน่วยงาน หรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือแผนจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ทดแทน 
     5. จัดท าใบค าขอแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
      6. ก าหนดจ านวนอย่างสูงอย่างต่ าของพัสดุที่ควร
มีแต่ละรายการพัสดุ โดยเมื่อพัสดุมีจ านวนลดลงจนถึง
ระดับที่ก าหนดจะเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า
ถึงเวลาที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม 
      7. วิเคราะห์ผลตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี 
เพ่ือพิจาณาว่าพัสดุที่มีอยู่จริงกับที่บันทึกไว้ในบัญชี 
หรือทะเบียนตรงกันหรือไม่  เ พ่ือทราบจ านวนที่
ต้องการซื้อท่ีแท้จริง 
      8. รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดซื้อส าหรับการ
จัดซื้อพัสดุประเภทใหม่หรือพัสดุที่ เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานพิเศษ      
     9. จัดท าแผนและน าแผนเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
     18.1 ลักษณะอาคารและสิ่งก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๔๙ หรือปีนั้นๆ หากมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 
     18 .2 รูปแบบอาคารและสิ่ งก่อสร้ า งของ
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      18.3 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

1. กรณีที่ เป็นการจัดหาจากเงินงบประมาณ 
ต้องใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในงบประมาณจ่าย
ประจ าปี 

2. กรณีเป็นการจัดหาจากเงินอ่ืน ให้พิจารณา
จากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนด
ตามความต้องการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรม 
และเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

3. ส่งคุณลักษณะเฉพาะ เพ่ือประกอบการขอรับ
งบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมตุ
ผลความจ า เป็นตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

 



 

กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
 มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

19. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
      19.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
      19.2 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๔๔ 
      19.3 โปรแกรมการศึกษา(Education 
Information Sistems : EIS) และโปรแกรมอ่ืนๆ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น 

การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสด ุ
     1. การจัดท าข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง 
         1.1 ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูล
พ้ืนฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน เช่น โปรแกรมข้อมูล
นักเรียนราบบุคคล โปรแกรมข้อมูลบุคลากร โปรแกรม
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  
         1.2 วางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตาม
เวลา และเงื่อนไขโดยมีการตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อมูล 

2. การจัดท าข้อมูลตามความต้องการของ 
สถานศึกษา 
           2.1 วางแผนการเก็บข้อมูลโดยการศึกษา
วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ จังหวัดและเขตพ้ืนที่ตลอกจนก าหนดข้อมูล
และสารสนเทศที่ จัด เก็บตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
           2.2 จัดท าและพัฒนาเครื่องมือที่จัดท าข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุมรายการสารสนเทศที่วางแผนไว้ 
           2.3 ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประเมินผล  จัดท าเป็นสารสนเทศ 

3. กาน าเสนอเผยแพร่และการให้บริการ 
3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตาม 

ความต้องการ 
3.2 ออกแบบวิธีการน าเสนอทั้งแบบเอกสาร

บนเครือข่ายและอ่ืนๆ ตามศักยภาพและข้อจ ากัด  ของ
สถานศึกษา 

3.3 ติดตามประเมินผลเพ่ือทราบปัญหาและ
อุปสรรคส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
และพัฒนารูปแบบต่อไป 

3.4 การติดประกาศและส่งประกาศ 
 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
มติ ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

20. การจัดหาพัสดุ 
    20.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
     20.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
     20.3 ระเบียบส าส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
     20.4 ค าสั่งมอบอ านาจคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ เรื่องมอบ
อ านาจเกี่ยวกับพัสดุ 
     20.5 ประกาศส านักงานคระกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา
และวิ ธี น าร าย ได้ สถานศึกษา ไปจ่ าย เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
     20.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การให้สถานศึกษารับจัดท า  รับบริการ รับจ้าง
ผลิต เพื่อจ าหน่าย  พ.ศ 2533 

การจัดหาพัสดุ 
       เป็นกระบวนการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาเพ่ือพัสดุที่
ต้องการ ประกอบด้วย วิธีการ การก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินงานจัดหาทั้งนี้จะต้องค านึงถึง
แผนการจัดหาที่ วางไว้   โดยมี เป้าหมายเ พ่ือให้การ
ด าเนินการจัดหาไปอย่างรวดเร็ว  โดยหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ
ได้รับพัสดุถูกต้องตามความต้องการ ในระยะเวลาที่
เหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติงานตามแผนงาน  โดยยึด
หลับปฏิบัติดังนี้ 
- ความคุ่มค่าในการใช้จ่ายเงิน ( Value For 

Money )  โดยในการจัดหาพัสดุต้องค านึงถึงต้นทุนของ
พัสดุตลอดอายุการใช้งาน  คุรภาพและประโยชน์ระยะยาว 
- ความโปร่งใส ( Transpareney) ต้องด าเนินการ

จัดหาพัสดุแต่ละขั้นตอนอย่าเปิดเผย  มีหลักฐานการ
ด าเนินงานชัดเจนเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
- ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Efficincy 

and  Effectivene ) ต้องมีการวางแผนและเตรียมความ
พร้อม ในการจัดหาพัสดุ จัดหาพัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการมากที่สุดและมีการประเมินผลการจัดหาพัสดุ
ประจ าปีเพ่ือปรับปรุงแก้ 
- ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ง า น 

(Accountablilty) ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการจัดหา
พัสดุและทุนแผนงานที่ได้ใช้งบประมาณไป  ต้องมีการเด
เผยข้อมูลในการจัดหาพัสดุแต่ละครั้ง ที่ได้ด าเนินการตั้งแต่
เริ่มต้นด าเนินการจนได้พัสดุนั้นมาเพ่ือประโยชน์ในการ
ติดตาม ประเมินผลลัตรวจสอบ 
 

การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกระบบ
งบประมาณ 
- ในการจัดหา พัสดุด้ วย เ งิน งบประมาณต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานนายกรัฐนมตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
ประเภทของพัสดุที่ด าเนินการจัดหาเป็นไปตามหลักจ าแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณและค าสั่งมอบอ านวจของ 
สพฐ. 

 



กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มติ 
ค.ร.ม. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

21. การควบคุมดุแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
      21.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  การควบคุม
พัสดุ ข้อ ๑๕๑ – ๑๕๖ การจ าหน่ายพัสดุ ข้อ ๑๕๗ 
– ๑๖๑ 
      21.2 ค าสั่งมอบอ านาจคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ที่ ๒๒/๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับ
พัสดุ 
   

การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
    การควบคุมพัสดุ ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญยิ่งในระบบ
การบริหารพัสดุโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคญั 2 ประการ 

1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
จะต้องมีพัสดุตามความต้องการใช้งานให้เพียงพอ
ตลอดเวลาไม่มาก หรือน้อยเกินไป 

2. ความประหยัด (Economy) หมายถึง การ
เตรียม การเก็บพัสดุด้วยจ านวนที่น้อยที่สุด แต่จะต้อง
ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก็คือ การน าเอาไปใช้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยไม่เก็บ
ไว้มากๆ ให้เกบ็ในจ านวนที่พอดี 

 3. ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวดที่ 
๓  ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ ประการ 
       3.1 การเก็บรักษาพัสดุ ข้อ ๑๕๑ – ๑๕๒ 
       3.2 การเบิกจ่ายพัสดุ ข้อ ๑๕๓ – ๑๕๔ 
       3.3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อ ๑๕๕ – 
๑๕๖ 
การเก็บรักษา 
       การเก็บรักษาพัสดุ เป็นการครอบครองและ การ
เก็บรักษา พัสดุเพ่ือการใช้ประโยชน์ในอนาคต ได้แก่
การเตรียม การและวางแผนในการปฏิบัติต่อพัสดุที่จะ
รับเข้า การจัดวาง การเก็บรักษา กรรมวิธีในการเก็บ
รักษาและส่งพัสดุไปให้ผู้ใช้ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ  ๑๕๑ – ๑๕๒ 
 การจ าหน่ายพัสดุ 
        เป็นการตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีคุมโดย
ด า เนิ นการปลดพัสดุ ในความครอบครองของ
สถานศึกษาออกจากความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
พัสดุในความครอบครอง ช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหาย 
หรือมีไว้เกินความต้องการให้ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ ๑๕๗ – ๑๖๑ 

 


