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การบริหารงบประมาณ 

 

การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวตัถุประสงค์เพือให้โรงเรียนจดัการศึกษาอย่าง

เป็นอิสระ  คล่องตวั  สามารถบริหารการจดัการศึกษาไดส้ะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพแ2ละมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอาํนาจหน้าทีตามวตัถุประสงค์ข้างตน้แล้ว  ยงัมีอาํนาจหน้าทีตามทีกฏ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการบริหารจดัการและขอบเขตการปฏิบติัหนา้ทีของโรงเรียนขนัพืนฐานทีเป็น

นิติบุคคลสังกดัเขตพืนทีการศึกษา  พ.ศ  2546  ลงวนัที  7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกาํหนดให้

โรงเรียนนิติบุคคลมีอาํนาจหนา้ที  ดงันี 

1. ใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนเป็นผูแ้ทนนิติบุคคลในกิจการทวัไปของโรงเรียนทีเกียวกบับคุคลภายนอก 

2. ให้โรงเรียนมีอาํนาจปกครอง  ดูแล  บาํรุง  รักษา  ใช้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทีมีผูบ้ริจาค

ให้  เว้นแต่การจําหน้ายอสังหาริมทรัพย์ทีมีผูบ้ริจาคให้โรงเรียน  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐานของโรงเรียน 

3. ใหโ้รงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิหรือดาํเนินการทางทะเบียนทรัพยสิ์นต่างๆ  ทีมีผูอุ้ทิศใหห้รือโครงการ

ซือ  แลกเปลียนจากรายไดข้องสถานศึกษาใหเ้ป็นกรรมสิทธิของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดาํเนินคณดีเป็นผูฟ้้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง  ผูบ้ริหารจะตอ้งดาํเนินคดีแทนสถานศึกษา

หรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา  ถ้าถูกฟ้องโดยมิไดด้อยู่ในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบอํานาจ  

ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตวั 

5. โรงเรียนจดัทาํงบดุลประจาํปีและรายงานสาธารณะทุกสินปีงบประมาณ 
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งบประมาณทีสถานศึกษานํามาใช้จ่าย 

 

1. แนวคดิ 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั  

โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน  ให้มีการ

จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์ทของสถานศึกษา  รวมทงัจดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพือประโยชน์

ทางการศึกษา  ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพทีดีขึนต่อผูเ้รียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพือให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตวั  โปร่งใสตรวจสอบได ้

2.1 เพือใหไ้ดผ้ลผลิต  ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 

2.2 เพือใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรทีไดอ้ยา่งเพียงพอและประสิทธิภาพ 

 

3. ขอบข่ายภารกจิ 

3.1 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารทีเกียวขอ้ง 

1.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และทีแกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที  2) 

2.  พระราชบญัญติับริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 

3.  ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.  2545 

4.  หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  

5.  แนวทางการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  กาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา  พ.ศ.  2550 
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รายจ่ายตามงบประมาณ   

 
จาํแนกออกเป็น  2  ลกัษณะ 

1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิ 

-  งบบุคลากร 

- งบดาํเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบร่ายจ่ายอืน 

งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเพือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ไดแ้ก่รายจ่ายทีจ่ายใน

ลกัษณะเงินเดือน  ค่าจา้งประจาํ  ค่าจา้งชวัคราว  และค่าตอบแทนพนกังานราชการ  รวมถึงราจจ่ายทีกาํหนดให้จ่าย

จากงบรายจ่ายอืนใดในลกัษณะราจจ่ายดงักล่า 

งบดาํเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายทีกาํหนดใหจ่้ายเพือการบริหารงานประจาํ  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่ายใน 

ลกัษณะค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงราจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืนใด

ในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

 งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเพือการลงทุน  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่ายในลกัษณะค่าครุภณัฑ ์ ค่า

ทีดินและสิงก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

งบดาํเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายทีกาํหนดใหจ่้ายเพือการบริหารงานประจาํ  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่ายใน 

ลกัษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอืน

ใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

 งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายทีกาํหนให้จ่ายเพือการลงทุน  ไดแ้ก่  รายจ่ายทีจ่ายในลกัษณะค่าครุภณัฑ ์ ค่า

ทีดินและสิงก่อนสร้าง  รวมถึงรายจ่ายทีกาํหนดใหจ่้ายจากงบรายจ่ายอืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักล่าว 

 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพือช่วยเหลือสนับสนุนงานของ

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึงมิใช่ส่วนกลางตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการ
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แผน่ดิน  หน่วยงานในกาํกบัของรัฐ  องคก์ารมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  รวมถึงเงินอุดหนุน  

งบพระมหากษตัริย ์ เงินอุดหนุนศาสนา  

 งบรายจ่ายอืน  หมายถึง  รายจ่ายทีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง  หรือรายจ่ายที

สํานกังานงบประมาณกาํหนดให้ใชจ่้ายในงบรายจ่ายนี  เช่น  เงินราชการลบั  เงินค่าปรับ  ทีจ่ายคืนให้แก่ผูข้ายหรือ

ผูรั้บจา้ง  ฯลฯ 

 อตัราเงินอุดหนุนรายหวันกัเรียนต่อปีการศึกษา 

  ระดบัก่อนประถมศึกษา   1,700  บาท 

  ระดบัประถมศึกษา   1,900  บาท 

  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   3,500  บาท 

  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  3,800  บาท 

 การจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียน  แบ่งการใชต้ามสัดส่วน  ดา้นวิชาการ  :  ดา้นบริหารทวัไป  :  

สาํรองจ่ายทงั  2  ดา้นคือ 

1.  ดา้นวิชาการ  ใหส้ัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  60  นาํไปใชไ้ดใ้นเรือง 

1.1 จดัหาวสัดุและครุภณัฑท์ีจาํเป็นต่อการเรียนการสอน 

1.2 ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ 

1.3 การพฒันาบุคลาการดา้นการสอน  เช่น  ส่งครูเขา้อบรมสัมมนา  ค่าจา้งชวัคราวของครูปฏิบติัการ

สอน  ค่าสอนพิเศษ 

2. ดา้นบริหารทวัไป  ใหส้ัดส่วนไม่เกินร้อยละ  30  นาํไปใชไ้ดใ้นเรือง 

2.1 ค่าวสัดุ  ครุภณัฑแ์ละค่าทีดิน  สิงก่อสร้าง  ค่าจา้งชวัคราวทีไม่ใช่ปฏิบติัการสอนค่าตอบแทน  ค่า

ใชส้อย 

2.2 สาํรองจ่ายนอกเหนือดา้นวิชาการและดา้นบริหารทวัไป  ใหส้ัดส่วนไม่เกินร้อยละ  20  นาํไปใช้

ในเรืองงานตามนโยบาย 

เงินอุดหนุนปัจจยัพนืฐานสําหรับนกัเรียนยากจน 

1. เป็นเงินทีจดัสรรใหแ้ก่สถานศึกษาทีมีนกัเรียนยากจน  เพือจดัหาปัจจยัพืนฐานทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติ

และเพิมโอกาศทางการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนนทียากจน  ชนัป.1  ถึง ม.3  ใหม้ีโอกาสไดรั้บ

การศึกาในระดบัทีสูงขึน (ยกเวน้สถานศึกษาสังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

2. นกัเรียนยากจน  หมายถึง  นกัเรียนทีผูป้กครองมีรายไดต้่อครัวเรือน  ไม่เกิน  40,000  บาท 

3. แนวการใช ้

ใหใ้ชใ้นลกัษณะ  ถวัจ่าย  ในรายการต่อไปนี 

3.1 ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน(ยมืใช)้ 
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3.2 ค่าเสือผา้และวสัดุเครืองแต่งกายนักเรียน(แจกจ่าย) 

3.3 ค่าอาหารกลางวนั  (วตัถุดิบ  จา้งเหมา  เงินสด) 

3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง  (เงินสด  จา้งเหมา) 

3.5 กรณีจ่ายเป็นเงินสด  โรงเรียนแตง่ตงักรรมการ  3  คน  ร่วมกนัจ่ายเงินโดยใชใ้บสาํคญัรับเงินเป็น

หลกัฐาน 

3.6 ระดบัประถมศึกษา  คนละ 1,000  บาท/ปี 

3.7 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  คนละ  3,000  บาท/ปี 

1.1 รายจ่ายงบกลาง 

1. เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร 

2. เงินเบียหวดับาํเหน็จบาํนาญ 

3. เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยขา้ราชการ 

4. เงินสมทบของลูกจา้งประจาํ 

2. รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายทีตงัไวเ้พือจดัสรรใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทวัไปใชจ่้าย

ตามรายการดงัต่อไปนี 

1. “เงินเบียหวดับาํเหน็จบาํนาญ”  หมายความว่า  รายจ่ายทีตงัไวเ้พอืจ่ายเป็นเงินบาํนาญ 

ขา้ราชการ  เงินบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ  เงินทาํขวญัขา้ราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทนขา้ราชการวิสามัญ  เงินค่า

ทดแทนสาํหรับผูไ้ดรั้บอนัตรายในการรักษาความมนัคงของประเทศ 

เงินช่วยพิเศษขา้ราชการบาํนาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนืองจากการช่วยเหลือ   

ขา้ราชการ  การปฏิบติังานของชาติหรือการปฏิบติัตามหน้าทีมนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บเบียหวดั

บาํนาญ 

2. “เงินช่วยเหลือขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนกังานของรัฐ”  หมายความว่า  รายจ่ายทีตงัไวเ้พอื 

จ่ายเป็นเงินสวสัดิการช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  ให้แก่ขา้ราชการ  ลูกจ้าง  และพนกังานของรัฐ  ไดแ้ก่  เงินช่วยเหลือ

การศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในการณีตายในระหว่างรับราชการ 

3. “เงินเลือนขนัเลือนอนัดบัเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขา้ราชการ  หมายความวา่รายจ่ายทีตงัไว ้

เพือจ่ายเป็นเงินเลือนขนัเลือนอนัดบัเงินเดือนขา้ราชการประจาํปี  เงินเลือนขนัเลือนอนัดบัเงนเดือนขา้ราชการที

ไดรั้บเลือนระดบั  และหรือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งระหวา่งปีและเงินปรับวุฒิขา้ราชการ 

4. “เงินสาํรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของขา้ราชการ”  หมายความวา่  รายจ่ายทีตงัไวเ้พอื 

จ่ายเป็นเงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยทีรัฐบาลนาํส่งเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

5. “เงินสมทบของลูกจา้งประจาํ”  หมายความวา่  รายจ่ายทีตงัไวเ้พอืจ่ายเป็นเงินสมทบที 

รัฐบาลนาํส่งเขา้กองทุนสาํรอง  เลียงชีพลูกจา้งประจาํ 



7 
 

6. “ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการเสด็จพระราชดาํเนและตอ้นรับประมุขต่างประเทศ  หมายความวา่   

รายจ่ายทีตงัไวเ้พือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาํเนินภายในประเทศ  และหรือ

ต่างประเทศ  และค่าใชจ่้ายในการตอ้นรับประมุขต่างประเทศทีมายาเยอืนประเทศไทย 

7. “เงินสาํรองจ่ายเพอืกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น”  หมายความว่า  รายจ่ายทีตงัสํารองไวเ้พอื 

จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น 

8. “ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการรักษาความมนัคงของประเทศ”  หมายความวา่  รายจ่ายทีตงัไว ้

เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรักษาความมนัคงของประเทศ 

9. “เงินราชการลบัในการรักษาความมนัคงของประเทศ”  หมายความวา่  รายจ่ายทีตงัไวเ้พอื 

เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลบัในการดาํเนินงานเพือรักษาความมนัคงของประเทศ 

10. “ค่าใชจ่้ายตามโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ”  หมายความว่า  รายจ่ายทีตงัไวเ้พอื 

เป็นค่าใชจ่้าในการดาํเนินงานตามโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ 

11. “ค่าใชจ่้ายในการรําษาพยาบาลขา้ราชการ  ลูกจา้ง  และพนกังานของรัฐ”  หมายความวา่   

รายจ่ายทีตงัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  และพนกังานของรัฐ 

 

เงินนอกงบประมาณ 

 
1. เงินรายไดส้ถานศึกษา 

2. เงินภาษีหกั  ณ  ทีจ่าย 

3. เงินลูกเสือ  เนตรนารี 

4. เงินยวุกาชาด 

5. เงินประกนัสัญญา 

6. เงินบริจาคทีมีวตัถุประสงค ์

เงินรายไดส้ถานศึกษา  หมายถึง  เงินรายไดต้ามมาตรา  59  แห่ง  พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  

2542  ซึงเกิดจาก   

1. ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทีเป็นราชพสัดุ 

2. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม  ทีไม่ขดัหรือแยง้นโยบาย  วตัถุประสงคแ์ละภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

3. เบียปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบียปรับการผิดสัญญาซือทรัพยสินหรือจา้งทาํของจากเงิน

งบประมาณ 

4. ค่าขายแบบรูปรายการ  เงินอุดหนุน  อปท.  รวมเงินอาหารกลางวนั 

5. ค่าขายทรัพยสิ์นทีไดม้าจากเงินงบประมาณ 
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งานพสัด ุ

 

 “การพสัดุ”  หมายความวา่  การจดัทาํเอง  การซือ  การจา้ง  การจา้งทีปรึกษา  การจา้งออกแบบและ

ควบคุมงาน  การแลกเปลียน  การเช่า  การควบคุม  การจาํหน่าย  และการดาํเนินการอืนๆ  ทีกาํหนดไวใ้นระเบียบนี 

 “พัสด”ุ  หมายความวา่  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง  ทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ  การจาํแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ  หรือการจาํแนกประเภทรายจ่าย  ตามสัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศ 

 “การซือ”  หมายความวา่  การซือพสุัทุกชนิดทงัทีมีการติดตงั  ทดลอง  และบริการทีเกียวเนืองอืนๆ  แตไ่ม่

รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

 “การจ้าง”  ใหห้มายความรวมถึง  การจา้งทาํของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และ

การจา้งเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลงั  การับขนใน

การเดินทางไปราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  การจา้งทีปรึกษ  การจา้งออกแบบ

และควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 ขอบข่ายภารกิจ 

1. กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารทีเกียวขอ้ง 

2. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535  และแกไ้ขเพมิเติม 

3. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 

4. แนวทางการปฏิบติัตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  พ.ศ.  

2549 

หนา้ทีและความรับผิดชอบ 

1. จดัวางระบบและปฏิบติังานเกียวกบัจดัหา  การซือ  การจา้ง  การเก็บรักษา  และการเบิกพสัดุ  การควบคุม  

และการจาํหน่ายพสัดุใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีเกียวขอ้ง 

2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการรายปี 

3. จดัทาํทะเบียนทีดินและสิงก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 

4. ประสานงานและวางแผนในการใชพ้ืนทีของสถานศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาการศึกษา 

5. กาํหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการและดาํเนินการเกียวกบัการจดัหาประโยชน์ทีราชพสัดุการใชแ้ละการขอใชอ้าคาร

สถานทีของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้งควบคุมดู  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  

บาํรุงรักษาครุภณัฑ์  ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อยต่อการใชง้านและพฒันาอาคารสถานที  การอนุรักษพ์ลงังาน  

การรักษาสภาพแวดลอ้ม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาใหเ้ป็นระเบียบและสวยงาม 

6. จดัเวรยามดูแลอาคารสถานทีของสถานศึกษาใหป้ลอดภยัจากโจรภยั  อคัคีภยัและภยัอืนๆ 
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7. จดัวางระบบและควบคุมการใชย้านพาหนะ  การเบิกจ่ายนํามนัเชือเพลิงการบาํรุงรักษาและการพสัดุตา่งๆ  

ทีเกียวกบัยานพาหนะของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีเกียวขอ้ง 

8. ใหค้าํแนะนาํ  ชีแจง  และอาํนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกียวกบังานในหนา้ที 

9. เก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆ  ไวเ้พอืการตรวจสอบและดาํเนินการทาํลายเอกสารตามระเบียบที

เกียวขอ้ง 

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา 

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบติังานในหนา้ทีตามลาํดบัขนั 

12. ปฏิบติัอืนตามทีไดรั้บมอบหมาย 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
1. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

1.1 กฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง 

1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และทีแกไ้ขเพิมเติม 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2550 

2. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

การอนุมติัเดินทางไปราชการ  ผูม้ีอาํนาจอนุมตัิใหเ้ดินทางไปราชการ  อนุมตัิระยะเวลาในการเดินทาง

ล่วงหนา้  หรือระยะเวลาหลงัเสร็จสินการปฏิบติัราชการไดต้ามความจาํเป็น 

3. การนบัเวลาเดินทางไปราชการเพือคาํนวณเบียเลียง  กรณีพกัคา้ง 

3.1 ใหน้บั  24  ชวัโมงเป็น  1  วนั 

3.2 ถา้ไม่ถึง  24  ชวัโมงหรือเกิน  24  ชวัโมง  และส่วนทีไม่ถึงหรือเกิน  24  ชวัโมง  นบัไดเ้กิน  12  

ชวัโง  ใหถ้ือเป็น  1 วนั 

4. การนบัเวลาเดินทางไปราชการเพือคาํนวณเบียเลียงเดินทาง  กรณีไม่พกัคา้ง 

4.1 หากนบัไดไ้ม่ถึง  24  ชวัโมงและส่วนทีไม่ถึงนบัไดเ้กิน  12  ชวัโมง  ใหถ้ือเป็น  1วนั 

4.2 หากนบัไดไ้ม่เกิน  12  ชวัโมง  แต่เกิน  6  ชวัโมงขึนไป  ใหถ้ือเป็นครึงวนั 

5. การนบัเวลาเดินทางไปราชการเพือคาํนวณเบียเลียงเดินทาง 

6. กรณีลากิจหรือลาพกัผอ่นก่อนปฏิบติัราชการ  ให้นบัเวลาตงัแต่เริมปฏิบติัราชการเป็นตน้ไป 

7. กรณีลากิจหรือลาพกัผอ่นหลงัเสร็จสินการปฏิบตัิราชการ  ให้ถือวา่สิทธิในการเบิกจ่ายเบียเลียงเดินทาง

สินสุดลงเมือสินสุดเวลาการปฏิบติัราชการ 

8. หลกัเกณฑก์ารเบิกค่าเช่าทีพกัในประเทศ 
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การเบิกค่าพาหนะ 

 
1. โดยปกติใหใ้ชย้านพาหนะประจาํทางและใหเ้บิกค่าพาหนะโดยประหยดั 

2. กรณีไม่มียานพาหนะประจาํทาง  หรือมีแต่ตอ้งการความรวดเร็ว  เพือประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้ 

ใชย้านพาหนะอืนได ้ แต่ตอ้งชีแจงเหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นหลกัฐานขอเบิกค่าพาหนะนัน 

3. ขา้ราชการระดบั  6  ขึนไป  เบิกค่าพาหนะรับจา้งได ้ ในกรณีต่อไปนี 

3.1 การเดินทางไป-กลบั  ระหว่างสถานทีอยู ่ ทีพกั  หรือสถานทีปฏิบติัราชการกบัสถานี 

ยานพาหนะประจาํทาง  หรือสถานทีจดัพาหนะทีใชเ้ดินทางภายในเขตจงัหวดัเดียวกนั 

3.2 การเดินทางไป-กลบั  ระหว่างสถานทีอยู ่ ทีพกั  กบัสถานทีปฏิบติัราชการภายในเขตจงัหวดั 

เดียวกนั  วนัละไม่เกิน  2  เทียว 

3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเป็นการเดินทางขา้มเขตจงัหวดั  ให้เบิก 

ตามอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด  คือ  ให้เบิกตามทีจ่ายจริง  ดงันี  ระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัเขต

จงัหวดัติดต่อกรุงเทพมหานคร  ไม่เกินเทียวล่ะ  400  บาท  เดินทางขา้มเขตจงัหวดัอืนนอกเหนือกรณี

ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เกินเทียวละ  300  บาท 

3.4 ผูไ้ม่มีสิทธิเบิก  ถา้ตอ้งนาํสัมภาระในการเดินทาง  หรือสิงของเครืองใช้ของทางราชการไปดว้ย   

และเป็นเหตุใหไ้ม่สะดวกทีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจาํทาง  ใหเ้บิกค่าพาหนะรับจา้งได(้โดยแสดง

เหตุผลและความจาํเป็นไวใ้นรายงานเดินทาง) 

3.5 การเดินทางล่วงหนา้  หรือไม่สามารถกลบัเมือเสร็จสินการปฏิบติัราชการเพราะมีเหตุส่วนตวั   

(ลากิจ  -  ลาพกัผ่อนไว)้  ใหเ้บิกค่าพาหนะเท่าทีจ่ายจริงตามเส้นทางทีไดรั้บคาํสังใหเ้ดินทางไปราชการ  

กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานัน  ให้เบิกค่าพาหนะไดเ้ท่าทีจ่ายจริงโดยไม่เกินอตัรา

ตามเส้นทางทีไดรั้บคาํสังให้เดินทางไปราชการ 

3.6 การใชย้านพาหนะส่วนตวั  (ใหข้ออนุญาตและไดรั้บอนุญาตแลว้)  ใหไ้ดรั้บเงินชดเชย  คือ 

รถยนตกิ์โลเมตรละ  4  บาท 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 การฝึกอบรม  หมายถึง  การอบรม  ประชุม/สัมมนา  (วิชาการเชิงปฏิบติัการ)  บรรยายพิเศษ  ฝึกงาน  ดู

งาน  การฝึกอบรม  ประกอบดว้ย 

1. หลกัการและเหตุผล 

2. โครงการ/หลกัสูตร 

3. ระยะเวลาจดัทีแน่นอน 

4. เพือพฒันาหรือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 

ค่ารักษาพยาบาล 

 
 ค่ารักษาพยาบาล  หมายถึง  เงินทีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพือให้ร่างกายกลบัสู่สภาวะ

ปกติ  (ไม่ใช่เป็นการป้องกนัหรือเพือความสวยงาม) 

1. ระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2523  และแกไ้ขเพิมเติม( 8  ฉบบั) 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกียวกบัการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2545 

2. ผูที้มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล  คือ  ผูม้ีสิทธและบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดา 

2.2 มารดา 

2.3 คู่สมรสทีชอบดว้ยกฎหมาย 

2.4 บุตรทีชอบดว้ยกฎหมาย  ซึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว้  แต่เป็นคนไร้ความสามารถ  

หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ(ศาลสงั)  ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึงไดย้กเป็นบุตรบุญธรรม

บุคคลอืนแลว้ 

3. ผูม้ีสิทธิ  หมายถึง  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  ผุรั้บเบียหวดับาํนาญ  และลูกจา้งชาวต่างประเทศซึงไดรั้บ

ค่าจา้งจากเงินงบประมาณ 

ค่ารักษาพยาบาบ  แบ่งเป็น  2  ประเภท 

ประเภทไขน้อก  หมายถึง  เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ไดน้อนพกั 

รักษาตวั  นาํใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย  ไม่เกิน  1  ปี  นบัจากวนัทีจ่ายเงิน 

ประเภทไขใ้น  หมายถึง  เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง 
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ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  ใช้ใบเสร็จรับเงินนาํมาเบิกจ่ายเงิน  พร้อมใหแ้พทยรั์บรอง  “หากผูป่้วยมิไดเ้จา้รับ

การรักษาพยาบาลในทนัทีทนัใด  อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิต”  และสถานพยาบาลทางราชการ  ใชห้นงัสือรับรอง

สิทธิ  กรณียงัไม่ไดเ้บิกจ่ายตรง 

 

การศึกษาบุตร 

 
 ค่าการศึกษาของบุตร  หมายความวา่  เงินบาํรุงการศึกษา  หรือเงินค่าเล่าเรียน  หรือเงินอืนใดทีสถานศึกษา

เรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวสัดิการกบัขา้ราชการผูมี้สิทธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกียวกบัการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2523 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกียวกบัการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2547 

1.3 หนงัสือเวียนกรมบญัชีกลาง    กค  0422.3/ว  161  ลงวนัที  13  พฤษภาคม  2552  เรือง  

ประเภทและอตัราเงินบาํรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ  และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา

ของเอกชน  และกรมบญัชีกลาง  ที  กค  0422.3/ว  226  ลงวนัที  30  มิถุนายน  2552  เรืองการ

เบิกงินสวสัดิการเกียวกบัการศึกษ่าของบุตร 

2. ผูที้มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายไุม่เกิน  25  ปีบริบูรณ์  ในวนัที  1  พฤษภาคมของทุกปี  ไม่รวมบุตรบญุ

ธรรม  หรือบุตรซึงไดย้กให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอืนแลว้ 

2.2 ใชสิ้ทธิเบิกได ้ 3  คน  เวน้แต่บุตรคนที  3  เป็นฝาแฝดสามารถนาํมาเบิกได ้ 4  คน 

2.3 เบิกเงินสวสัดิการเกียวกบัศึกษาบุตรภายใน  1  ปี  นบัตงัแต่วนัเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 

จํานวนเงินทีเบกิได้ 

1. ระดบัอนุบาลหรือเทียบเท่า  เบิกไดปี้ละไม่เกิน  4,650  บาท 

2. ระดบัประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  เบิกไดปี้ละไม่เกิน  3,200  บาท 

3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/มธัยมศึกษาตอนปลาย/หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือ

เทียบเท่า  เบิกไดปี้ละไม่เกิน  3,900  บาท 

4. ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  เบิกไดปี้ละไม่เกิน  11,000  บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

1. ระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าชา้นขา้ราชการ  พ.ศ.  2550   

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น  พ.ศ.  2549 
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2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบา้น 

2.1 ไดรั้บคาํสงัให้เดินทางไปประจาํสาํนกังานใหม่ในต่างทอ้งที  เวน้แต่ 

2.1.1 ทางราชการไดจ้ดัทีพกัอาศยัให้อยูแ่ลว้ 

2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 

2.1.3 ไดรั้บคาํสังใหเ้ดินทางไปประจาํสํานกังานใหม่ในต่างทอ้งทีตามคาํร้องขอของตนเอง 

2.2 ขา้ราชการผูไ้ดรั้บคาํสังให้เดินทางไปประจาํสาํนกังานในทอ้งทีทีรับราชการครังแรกหรือทอ้งทีทีกลบั

เขา้รับราชการใหม่  ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินค่าเชา้บา้น  (พระราชกฤษฎีกาเช่าบา้น  2550  (ฉบบัท ี 2)  

มาตรา  7) 

2.3 ขา้ราชการมีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นตงัแต่วนัทีเช่าอยูจ่ริง  แต่ไม่ก่อนวนัทีรายงานตวัเพือเขา้รับหนา้ที

(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น  2547  มาตรา  14) 

2.4 ขา้ราชการซึงมีสิทธิไดรั้บเงินค่าเช่าบา้นไดเ้ช่าซือหรือผ่อนชาํระเงินกูเ้พือชาํระราคาบา้นทีคา้งชาํระอยู ่ 

ในทอ้งทีทีไปประจาํสาํนกังานใหม่  มีสิทธินาํหลกัฐานการชาํระค่าเช่าซือหรือค่าผ่อนชาํระเงินกูฯ้  มา

เบิกได ้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น  2547  มาตรา  17) 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  พ.ศ.  2539   

มาตรา  3  ในพระราชบญัญตัินี  (ส่วนทีเกียวขอ้ง)   

บาํนาญ  หมายความวา่  เงินทีจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมือสมาชิกภาพของสมาชิกสินสุดลง 

บาํเหน็จตกทอด  หมายความวา่  เงินทีจ่ายให้แก่สมาชิก  โดยจ่ายให้ครังเดียวเมือสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสินสุดลง 

บาํเหน็จตกทอด  หมายความวา่  เงินทีจ่ายใหแ้ก่ทายาทโดยจ่ายใหค้รังเดียวในกรณีทีสมาชิก 

หรือผูรั้บบาํนาญถึงแก่ความตาย 

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  (ฉบบัที  2 )  พ.ศ.  2542 

2. ขา้ราชการทุกประเภท  (ยกเวน้ราชการทางการเมือง)  มีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิก  กบข.  ไดแ้ก่  ขา้ราชการ

ครู   

ขา้ราชการใหม่  ไดแ้ก่  ผูซึ้งเขา้รบัราชการหรือโอนมาเป็นราชการตงัแต่วนัที  27  มีนาคม  2540  เป็นตน้  

จะตอ้งเป็นสมาชิก  กบข.  และสะสมเงินเขา้กองทุน  สมาชิกทีจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3  ของ

เงินเดือนเป็นประจาํทุกเดือน  รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบใหก้บัสมาชิกในอตัราร้อยละ  3  ของเงินเดือนเป็นประจาํ

ทุกเดือนเช่นเดียวกนั  และจะนาํเงินดงักล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพือจ่ายใหก้บัสมาชิกเมือกอกจากราชการ 
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ระเบียบสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย

การฌาปนกิจสงเคราะห์เพือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

 
 ในระเบียบนี  ช.พ.ค.  หมายความวา่  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพือนครูและบุคลากรทางการศึกษาการ

จดัตงั  ช.พ.ค.  มีความมุ่งหมายเพือเป็นการกุศลและมีวตัถุประสงคใ์หส้มาชิกไดท้าํการสงเคราะห์ซึงกนัและกนัใน

การจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  ทีถึงแก่กรรมหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจ่ายเงินค่าจดัการ

ศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวใหเ้ป็นไปตามทีคณะกรรมการ  ช.พ.ค.  กาํหนด 

 ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค  หมายถึง  บุคคลตามลาํดบั  ดงันี 

1. คู่สมรสทีชอบดว้ยกฎหมาย  บตุรทีชอบดว้ยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสทีบิดารับรองแลว้   

และบิดามารดาของสมาชิก  ช.พ.ค. 

2. ผูอ้ยูใ่นอุปการะอยา่งบุตรของสมาชิก  ช.พ.ค. 

3. ผูอุ้ปการะสมาชิก  ช.พ.ค. 

ผูม้ีสิทธิไดรั้บการสงเคราะห์ตามวรรคหนึงยงัมีชีวิตอยู ่ หรือมีผูรั้บมรดกยงัไม่ขาดสายแลว้แต่กรณีใน 

ลาํดบัหนึงๆ  บุคคลทีอยูใ่นลาํดบัถดัไปไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ครอบครัวระเบียบนี 

การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  สาํหรับบุตรใหพิ้จารณาใหบุ้ตรสมาชิก  ช.พ.ค.  ไดรั้บ 

ความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสําหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นลาํดบัแรก 

สมาชิก  ช.พ.ค.  ตอ้งระบุบุคคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคน  เป็นผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ 

สมาชิก  ช.พ.ค.  มีหน้าทีดงัต่อไปนี 

1. ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบนี 

2. ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ  เมือสมาชิก  ช.พ.ค.  อืนถึงแก่กรรมศพละหนึงบาทภายใตเ้งือนไขดงัต่อไปนี 

3. สมาชิก  ช.พ.ค.  ทีเป็นขา้ราชการประจาํ  ขา้ราชการบาํนาญและผูท้ีมีเงินเดือนหรือรายได ้ รายเดือน  ตอ้ง

ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผูจ้่ายเงินเดือนหรือเงินบาํนาญเป็นผูห้ักเงินเพือชาํระเงินสงเคราะห์รายศพ  ณ  ทีจ่าย

ตามประกาศรายชือสมาชิก  ช.พ.ค.  ทีถึงแก่กรรม 

 

คําจํากดัความ 

 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการปฎิบตัิงาน  และ

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบติังานของโรงเรียนบา้นห้วงปลาไหล “สิงหะ

วิทยา” 

ในรอบปีงบประมาณ 
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 การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนบา้นห้วงปลาไหล “สิงหะ

วิทยา” เพือดาํเนินตามแผนการปฏิบตัิงานในรอบปี 

 การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี  หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิมเติม  ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนีผูกพนั  ทงันี  อาจ

ดาํเนินการโดยใชก้ารอนุมติัเงินประจาํงวดหรือโดยวธีิการอืนใดตามทีสาํนกังบประมาณกาํหนด 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์  หมายถึง ผลสัมฤทธิทีการใชจ่้ายงบประมาณตอ้งการจะใหเ้กิดต่อนักเรียน  บุคลากร

โรงเรียนบา้นหว้งปลาไหล “สิงหะวิทยา” 

แผนการปฏิบัติงาน   หมายถึง  แผนการปฏิบตัิงานของโรงเรียนบา้นห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”  ในรอบ

ปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสําหรับ

โรงเรียนบา้นหว้งปลาไหล “สิงหะวิทยา”   เพือดาํเนินงานตามแผนการปฏิบตัิงานในรอบปีงบประมาณ 

 โครงการ   หมายถึง  โครงการทีกาํหนดขึนเพอืใชจ่้ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ 

 งบรายจ่าย   หมายถึง  กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่าย  ทีกาํหนดใหจ่้ายตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ 

 จาํแนกงบรายจ่ายตามหลกัจาํแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดงันี 

 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเพอืการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแ้ก่ รายจ่ายในลักษณะ

เงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าจา้งชวัคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายจากงบ

รายจ่ายอืนในลกัษณะดงักล่าว 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเพือการบริหารงานประจาํ ไดแ้ก่รายจ่ายทีจ่ายในลกัษณะ

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 

 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเพือการลงทุน ไดแ้ก่ รายจ่ายในลกัษณะ ค่าครุภณัฑ์ ค่าทีดิน 

และสิงก่อสร้าง 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายทีกาํหนดให้จ่ายเป็นค่าบาํรุง หรือเพือช่วยเหลือสนุบสนุนการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึงมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญติั

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกาํกบัของรัฐองคก์ารมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

สภาตาํบล องคก์ารระหวา่งประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอดุหนุนงบ

พระมหากษตัริย ์           เงินอดุหนุนการศาสนา และรายจ่ายทีสาํนกังบประมาณกาํหนดใหจ่้ายในงบรายจ่ายนี 
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งบรายจ่ายอืน หมายถึง รายจ่ายทีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึง หรือรายจ่ายที                

สาํนกังบประมาณกาํหนดใหใ้ชจ่้ายในงบรายจ่ายนี เช่น 

(1) เงินราชการลบั 

(2) เงินค่าปรับทีจ่ายคืนให้แก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 

(3) ค่าจา้งทีปรึกษาเพือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่างๆซึงมิใช่เพือการจดัหา หรือปรับปรุง

ครุภณัฑท์ีดินหรือสิงก่อสร้าง 

(4) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชวัคราว 

(5) ค่าใชจ่้ายสาํหรับหน่วยงานองคก์รตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 

(6) ค่าใชจ่้ายเพอืชาํระหนีเงินกู ้

(7) ค่าใชจ่้ายสาํหรับกองทุน หรือเงินทนุหมุนเวียน 

 

หน้าทีความรับผดิชอบ  

กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยาปฏิบัติหน้าทีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าทีดูแล กาํกับติดตาม 

กลนักรอง อาํนวยความสะดวก ให้คาํแนะนําปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหาร

งบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบติัหนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร

การประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียนสามารถบริหาร

จดัการและดาํเนินการตามบทบาทภารกิจ อาํนาจหนา้ทีดว้ยความเรียบร้อยตลอดจนสนบัสนุนและให้บริการขอ้มูล 

ข่าวสาร เอกสาร สือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรทีใช้ในการจดัการศึกษาแก่เจา้หน้าทีของแต่ละฝ่ายงาน

เพือให้ฝ่ายงานบริหารจดัการไดอ้ยา่งสะดวกคล่องตวัมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ   มีดังนี 

1.  การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตังงบประมาณเพือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแ้ก่ แผนชนัเรียน ขอ้มูลครูนกัเรียน และ

สิงอาํนวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

2)  จดัทาํกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้  และแผนงบประมาณ 

3)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานเพือใช้เป็น

คาํขอตงังบประมาณต่อสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา 

 
 
 



17 
 

2.  การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามทีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน

พืนฐานโดยตรง 

ผู ้รับผิดชอบ  นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติงานและผู ้รับผิดชอบ

โครงการฯ  ดงันี 

1)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของ

สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษา 

2)  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขนัพนืฐาน 

3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณทีได้รับจัดสรร 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบเสนอโครงการดงันี 

- ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการทีก ําหนดไว้ใน

แผนปฏิบตัิการประจาํปี และแผนการใชจ่้ายเงินภายใตค้วามร่วมมือของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา 

4.  การขอโอนและการขอเปลยีนแปลงงบประมาณ 

ผูรั้บผิดชอบ   นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณทีจาํเป็นตอ้งขอโอนหรือเปลียนแปลงเช่นเดียวกับ

สถานศึกษาประเภทที 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน แลว้เสนอ     ขอโอนหรือ

เปลียนแปลงรายการงบประมาณตอ่สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา เพือดาํเนินการต่อไป 

5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผูรั้บผิดชอบ   นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ไปยงัสํานักงานเขต            

พืนทีการศึกษา 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการ

ปฏิบติังานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพือจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้ายงบประมาณตามแบบ

ทีสํานกังบประมาณกาํหนด และจดัส่งไปยงัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาทีสาํนกังาน

เขตพนืทีการศึกษากาํหนด 

2)  จดัทาํรายงานประจาํปีทีแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และจดัส่งให้สํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาภายในระยะเวลาทีสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาํหนด 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลติจากงบประมาณ 

ผูรั้บผิดชอบ นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานตามทีไดรั้บมอบหมาย 
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2)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

3)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยดั และความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากรของ

หน่วยงานในสถานศึกษา 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  วางแผน รณรงค ์ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพือการพฒันาการศึกษาให้ดาํเนินงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุม้ค่า และมีความโปร่งใส 

2)  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพือการพฒันาการศึกษาให้

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุม้ค่า และมีความโปร่งใส 

3)  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผูส้นับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพือการพัฒนา

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

 

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพือการศึกษา 

ผูรั้บผิดชอบ นายกนัพิเชฐษ ์ มลิเกตุ   หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จดัทาํรายการทรัพยากรเพือเป็นสารสนเทศไดแ้ก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้

ในทอ้งถินทงัทีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาทอ้งถิน แหล่งเรียนรู้ทีเป็นสถานประกอบการ เพือการรับรู้

ของบุคลากรในสถานศึกษา นกัเรียนและบุคคลทวัไปจาํไดเ้กิดการใชท้รัพยากรร่วมกนัในการจดัการศึกษา 

2)  วางระบบหรือกาํหนดแนวปฏิบติัการใช้ทรัพยากรร่วมกันกบับุคคล หน่วยงานรัฐบาลและ

เอกชนเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3)  กระตุน้ให้บคุคลในสถานศึกษาร่วมใชท้รัพยากรภายในและภายนอก รวมทงัใหบ้ริการการใช้

ทรัพยากรภายในเพือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

4)  ประสานความร่วมมือกับผูรั้บผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทีมนุษย์สร้าง

ทรัพยากรบุคคลทีมีศกัยภาพใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

5)  ดาํเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน ทีสนบัสนุนการใชท้รัพยากร

ร่วมกนัเพอืการศึกษาของสถานศึกษา 

 

10.  การวางแผนพสัดุ 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  วงษเ์ชือ หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  การวางแผนพสัดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ดาํเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

2)  การจดัทาํแผนการจัดหาพสัดุให้ฝ่ายทีทาํหน้าทีจัดซือจัดจ้างเป็นผูด้าํเนินการ โดยให้ฝ่าย           

ทีตอ้งการใช้พสัดุ จดัทาํรายละเอียดพสัดุทีตอ้งการ คือรายละเอียดเกียวกบัปริมาณ ราคา คุณลกัษณะเฉพาะ หรือ

แบบรูปรายการและระยะเวลาทีตอ้งการนีตอ้งเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจาํปี (แผนปฏิบติังาน) และตามทีระบุ
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ไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ส่งให้ฝ่ายทีทาํหน้าทีจดัซือจัดจา้งเพือจัดทาํ

แผนการจดัหาพสัดุ 

3)  ฝ่ายทีจดัทาํแผนการจดัหาพสัดุทาํการรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดจากฝ่ายทีตอ้งการใชพ้สัดุโดย

มีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และความ

เหมาะสมของวิธีการจดัหาว่าควรเป็นการซือ การเช่าหรือการจดัทาํเองแล้วจาํนําข้อมูลทีสอบทานแล้วมาจัดทาํ

แผนการจดัหาพสัดุในภาพรวมของสถานศึกษา    

11.  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างทีใช้เงินงบประมาณเพือสนอง

ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  วงษเ์ชือ หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  กาํหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะเพือประกอบการขอตังงบประมาณ ส่งให้

สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษา 

2)  กรณีทีเป็นการจดัหาจากเงินนอกงบประมาณใหก้าํหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ

ได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้กําหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความ

โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กบัทางราชการ 

12.  การจัดหาพสัดุ 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  วงษเ์ชือ หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  การจดัหาพสัดุถือปฏิบตัิตามระเบียบว่าดว้ยการพสัดุของส่วนราชการและคาํสังมอบอาํนาจ

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพนืฐาน 

2)  การจดัทาํพสัดุถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าดว้ยการให้สถานศึกษารับจดัทาํรับ

บริการ 

   

13.  การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพสัดุ 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  วงษเ์ชือ หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  จดัทาํทะเบียนคุมทรัพยสิ์นและบญัชีวสัดุไม่วา่จะไดม้าดว้ยการจดัหาหรือการรับบริจาค 

2)  ควบคุมพสัดุให้อยูใ่นสภาพพร้อมการใชง้าน 

3)  ตรวจสอบพสัดุประจาํปี และให้มีการจาํหน่ายพสัดุทีชาํรุด เสือมสภาพหรือไม่ใชใ้นราชการ

อีกต่อไป 

4)  พสัดุทีเป็นทีดินหรือสิงก่อสร้าง กรณีทีไดม้าด้วยเงินงบประมาณให้ดาํเนินการขึนทะเบียน    

เป็นราชพสัดุ กรณีทีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธิของ

สถานศึกษา 

14.  การรับเงนิ การเกบ็รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ผูรั้บผิดชอบ นางสาวภฌลดา  ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 
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1)  การปฏิบตัิเกียวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบทีกระทรวงการคลัง

กาํหนดคือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าทีของอาํเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถานศึกษา

สามารถกาํหนดวิธีปฏิบติัเพิมเติมไดต้ามความเหมาะสมแต่ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบดงักล่าว 

2)  การปฏิบัติเกียวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบทีกระทรวงการคลังกําหนด             

คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงัในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม  

15.  การนําเงินส่งคลงั 

ผูรั้บผิดชอบ  นางสาวภฌลดา  ปรางควิรยา  หนา้ทีรับผิดชอบปฏิบติังานดงันี 

1)  การนาํเงินส่งคลงัให้นาํส่งต่อสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาภายในระยะเวลาทีกาํหนดไวต้าม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้าทีของอาํเภอพ.ศ. 2520   หากนําส่งเป็นเงินสดให้ตงั

คณะกรรมการนาํส่งเงินดว้ย 

 

16.  การจัดทําบัญชีการเงนิ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวภฌลดา  ปรางควริยา  หน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี 

1)  ใหจ้ดัทาํบญัชีการเงินตามระบบทีเคยจดัทาํอยู่เดิม คือ ตามระบบทีกาํหนดไวใ้นคู่มือการบญัชี

หน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2544  แลว้       แต่กรณี 

17.  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภฌลดา  ปรางควิรยา  หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตัิงานดังนี 

1)  จดัทาํรายงานตามทีกาํหนดในคู่มือการบญัชีสําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตาม

ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 2515 แลว้แต่กรณี 

2)  จดัทาํรายงานการรับจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ตามทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั

พืนฐานกาํหนด คือ ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ อตัราและวิธีการ

นาํเงินรายไดส้ถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคลรายไดส้ถานศึกษา

ไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการของสถานศึกษาทีเป็นนิติบุคคลในสังกดัเขตพนืทีการศึกษา 

 

18.  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภฌลดา  ปรางควิรยา  หน้าทีรับผิดชอบปฏิบตัิงานดังนี 

1)  แบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จดัทาํตามแบบทีกาํหนดในคู่มือการบญัชีสําหรับ

หน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 

 
 
 

 


