
คูมือการปฏิบัติงานกลุมการบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม อําเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2564 

 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางเปน

อิสระ  คลองตัว  สามารถบริหารการจัดการศึกษาไดสะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพแ1ละมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอํานาจหนาที่ตามวัตถุประสงคขางตนแลว  ยังมีอํานาจหนาที่ตามที่กฏระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียนข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ  2546  ลงวันที่  7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศึกษาแหงชาติ  และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกําหนดให

โรงเรียนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 

1. ใหผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูแทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

2. ใหโรงเรียนมีอํานาจปกครอง  ดูแล  บํารุง  รักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูบริจาคให  

เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูบริจาคใหโรงเรียน  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

3. ใหโรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดําเนินการทางทะเบียนทรัพยสินตางๆ  ที่มีผูอุทิศใหหรือโครงการซ้ือ  

แลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดําเนินคณดีเปนผูฟองรองหรือถูกฟองรอง  ผูบริหารจะตองดําเนินคดีแทนสถานศึกษาหรือ

ถูกฟองรวมกับสถานศึกษา  ถาถูกฟองโดยมิไดดอยูในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบอํานาจ  ผูบริหารตอง

รับผิดชอบเปนการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดทํางบดุลประจําปและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปงบประมาณ 

งบประมาณที่สถานศึกษานํามาใชจาย 

แนวคิด 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว  

โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสิทของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทาง

การศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

 

 

 

          1.วัตถุประสงค 
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เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว  โปรงใสตรวจสอบได 

1.1 เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลพัธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

1.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรพัยากรที่ไดอยางเพียงพอและประสิทธิภาพ 

 

2. ขอบขายภารกิจ 

3.1 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) 

2.  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 

3.  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2545 

4.  หลักสูตรการศกึษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

5.  แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  กาํหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550 

รายจายตามงบประมาณ   

จําแนกออกเปน  2  ลักษณะ 

1.  รายจายของสวนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

-  งบบุคลากร 

- งบดําเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบรายจายอื่น 

งบบุคลากร  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ไดแกรายจายที่จายใน

ลักษณะเงินเดือน  คาจางประจํา  คาจางชั่วคราว  และคาตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงราจจายที่กําหนดใหจาย

จากงบรายจายอื่นใดในลักษณะราจจายดังกลา 

งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา  ไดแก  รายจายที่จายใน 

ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงราจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด

ในลักษณะรายจายดังกลาว 

 งบลงทุน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ  คา

ที่ดินและสิ่งกอสราง  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบดําเนินงาน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา  ไดแก  รายจายที่จายใน 

ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด

ในลักษณะรายจายดังกลาว 
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 งบลงทุน  หมายถึง  รายจายที่กําหนใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ  คา

ที่ดินและสิ่งกอนสราง  รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนงานของ

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรฐั  ซ่ึงมิใชสวนกลางตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

หนวยงานในกํากับของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงเงินอุดหนุน  งบ

พระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนศาสนา  

 งบรายจายอื่น  หมายถึง  รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหน่ึง  หรือรายจายที่

สํานักงานงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี  เชน  เงินราชการลับ  เงินคาปรับ  ที่จายคืนใหแกผูขายหรือผู

รับจาง  ฯลฯ 

 อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตอปการศึกษา 

  ระดับกอนประถมศึกษา   1,700  บาท 

  ระดับประถมศึกษา   1,900  บาท 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   3,500  บาท 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3,800  บาท 

 การจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  แบงการใชตามสดัสวน  ดานวิชาการ  :  ดานบริหารทัว่ไป  :  สํารอง

จายทั้ง  2  ดานคือ 

1.  ดานวิชาการ  ใหสดัสวนไมนอยกวารอยละ  60  นําไปใชไดในเรื่อง 

1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑทีจ่ําเปนตอการเรียนการสอน 

1.2 ซอมแซมวัสดุอุปกรณ 

1.3 การพัฒนาบุคลาการดานการสอน  เชน  สงครูเขาอบรมสัมมนา  คาจางชั่วคราวของครูปฏิบัติการ

สอน  คาสอนพิเศษ 

2. ดานบริหารทัว่ไป  ใหสัดสวนไมเกินรอยละ  30  นําไปใชไดในเรื่อง 

2.1 คาวัสด ุ ครุภัณฑและคาที่ดิน  สิ่งกอสราง  คาจางชั่วคราวที่ไมใชปฏิบัติการสอนคาตอบแทน  คาใช

สอย 

2.2 สํารองจายนอกเหนือดานวิชาการและดานบริหารทั่วไป  ใหสัดสวนไมเกนิรอยละ  20  นําไปใชใน

เรื่องงานตามนโยบาย 

เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 

1. เปนเงินที่จัดสรรใหแกสถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน  เพื่อจดัหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดาํรงชีวิตและ

เพิ่มโอกาศทางการศึกษา  เปนการชวยเหลือนักเรยีนนที่ยากจน  ชั้นป.1  ถึง ม.3  ใหมีโอกาสไดรบัการศึกา

ในระดับที่สูงข้ึน (ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสาํนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

2. นักเรียนยากจน  หมายถึง  นักเรียนที่ผูปกครองมรีายไดตอครวัเรือน  ไมเกิน  40,000  บาท 
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3. แนวการใช 

ใหใชในลักษณะ  ถัวจาย  ในรายการตอไปน้ี 

3.1 คาหนังสือและอุปกรณการเรียน(ยืมใช) 

3.2 คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน(แจกจาย) 

3.3 คาอาหารกลางวัน  (วตัถุดิบ  จางเหมา  เงินสด) 

3.4 คาพาหนะในการเดนิทาง  (เงินสด  จางเหมา) 

3.5 กรณีจายเปนเงินสด  โรงเรียนแตงตั้งกรรมการ  3  คน  รวมกันจายเงินโดยใชใบสําคัญรับเงินเปน

หลักฐาน 

3.6 ระดับประถมศึกษา  คนละ 1,000  บาท/ป 

3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คนละ  3,000  บาท/ป 

1.1 รายจายงบกลาง 

1. เงินสวัสดิการคารกัษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือบุตร 

2. เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 

3. เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยขาราชการ 

4. เงินสมทบของลูกจางประจํา 

2. รายจายงบกลาง  หมายถึง  รายจายทีต่ั้งไวเพื่อจดัสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกจิโดยทัว่ไปใชจาย

ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. “เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ”  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินบํานาญ 

ขาราชการ  เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  เงินคา

ทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะหผูประสบภัยเน่ืองจากการชวยเหลือ   

ขาราชการ  การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัด

บํานาญ 

2. “เงินชวยเหลือขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อ 

จายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  ไดแก  เงินชวยเหลือ

การศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในการณีตายในระหวางรับราชการ 

3. “เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ  หมายความวารายจายที่ตั้งไว 

เพื่อจายเปนเงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงนเดือนขาราชการที่ไดรับ

เลื่อนระดับ  และหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระหวางปและเงินปรับวุฒิขาราชการ 

4. “เงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของขาราชการ”  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อ 

จายเปนเงินสํารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
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5. “เงินสมทบของลูกจางประจํา”  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อจายเปนเงินสมทบที่ 

รัฐบาลนําสงเขากองทุนสํารอง  เลี้ยงชีพลูกจางประจํา 

6. “คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนและตอนรับประมุขตางประเทศ  หมายความวา   

รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศ  และหรือ

ตางประเทศ  และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศที่มายาเยือนประเทศไทย 

7. “เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน”  หมายความวา  รายจายที่ตั้งสํารองไวเพื่อ 

จัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

8. “คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ”  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไว 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

9. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ”  หมายความวา  รายจายที่ตัง้ไวเพื่อ 

เบิกจายเปนเงินราชการลับในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

10. “คาใชจายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร”ิ  หมายความวา  รายจายที่ตั้งไวเพื่อ 

เปนคาใชจาในการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

11. “คาใชจายในการรําษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความวา   

รายจายที่ตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ 

เงินนอกงบประมาณ 

1. เงินรายไดสถานศึกษา 

2. เงินภาษีหัก  ณ  ที่จาย 

3. เงินลูกเสือ  เนตรนาร ี

4. เงินยุวกาชาด 

5. เงินประกันสัญญา 

6. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค 

เงินรายไดสถานศึกษา  หมายถึง  เงินรายไดตามมาตรา  59  แหง  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ.  2542  

ซ่ึงเกิดจาก   

1. ผลประโยชนจากทรัพยสนิที่เปนราชพัสด ุ

2. คาบริการและคาธรรมเนียม  ที่ไมขัดหรือแยงนโยบาย  วตัถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา 

3. เบ้ียปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาตอและเบ้ียปรับการผดิสัญญาซ้ือทรพัยสินหรือจางทําของจากเงิน

งบประมาณ 

4. คาขายแบบรูปรายการ  เงินอุดหนุน  อปท.  รวมเงินอาหารกลางวัน 

5. คาขายทรพัยสินที่ไดมาจากเงินงบประมาณ 
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งานพัสด ุ

       “การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดทาํเอง  การซ้ือ  การจาง  การจางที่ปรกึษา  การจางออกแบบและ

ควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม  การจาํหนาย  และการดาํเนินการอื่นๆ  ทีก่าํหนดไวในระเบียบน้ี 

 “พัสดุ”  หมายความวา  วัสด ุ ครุภัณฑ  ทีด่ินและสิ่งกอสราง  ที่กาํหนดไวในหนังสือ  การจาํแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หรือการจําแนกประเภทรายจาย  ตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

 “การซื้อ”  หมายความวา  การซ้ือพัสุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอืน่ๆ  แตไม

รวมถึงการจัดหาพัสดใุนลักษณะการจาง 

 “การจาง”  ใหหมายความรวมถึง  การจางทําของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ

การจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  การับขนในการ

เดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  การจางที่ปรึกษ  การจางออกแบบและ

ควบคุมงาน  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 ขอบขายภารกิจ 

1. กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวของ 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และแกไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  2549 

4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการพสัดุดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส  พ.ศ.  

2549 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา  การซ้ือ  การจาง  การเก็บรักษา  และการเบิกพัสด ุ การควบคุม  

และการจําหนายพัสดใุหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

2. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงิน  ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป 

3. จัดทําทะเบียนที่ดินและสิ่งกอสรางทกุประเภทของสถานศึกษา 

4. ประสานงานและวางแผนในการใชพื้นที่ของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษา 

5. กําหนดหลักเกณฑวิธกีารและดําเนินการเกี่ยวกับการจดัหาประโยชนทีร่าชพัสดุการใชและการขอใชอาคาร

สถานที่ของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของควบคุมดู  ปรับปรุง  ซอมแซม  

บํารุงรักษาครุภัณฑ  ใหอยูในสภาพเรียบรอยตอการใชงานและพัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรกัษพลังงาน  

การรักษาสภาพแวดลอม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาใหเปนระเบียบและสวยงาม 

6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคภีัยและภัยอื่นๆ 

7. จัดวางระบบและควบคุมการใชยานพาหนะ  การเบิกจายนํ้ามันเชื้อเพลิงการบํารุงรักษาและการพสัดุตางๆ  

ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

8. ใหคําแนะนํา  ชี้แจง  และอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที ่
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9. เก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานตางๆ  ไวเพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบที่

เกี่ยวของ 

10. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลาํดับข้ัน 

12. ปฏิบัติอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

1.2 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2550 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การอนุมัติเดินทางไปราชการ  ผูมีอาํนาจอนุมัตใิหเดินทางไปราชการ  อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง

ลวงหนา  หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการไดตามความจาํเปน 

3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเลี้ยง  กรณีพักคาง 

3.1 ใหนับ  24  ชัว่โมงเปน  1  วัน 

3.2 ถาไมถึง  24  ชั่วโมงหรือเกิน  24  ชั่วโมง  และสวนที่ไมถึงหรือเกิน  24  ชั่วโมง  นับไดเกิน  12  ชั่วโง  

ใหถือเปน  1 วัน 

4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  กรณีไมพักคาง 

4.1 หากนับไดไมถึง  24  ชั่วโมงและสวนที่ไมถึงนับไดเกิน  12  ชัว่โมง  ใหถือเปน  1วัน 

4.2 หากนับไดไมเกิน  12  ชัว่โมง  แตเกิน  6  ชั่วโมงข้ึนไป  ใหถือเปนครึ่งวัน 

5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 

6. กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลาตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป 

7. กรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  ใหถือวาสิทธใินการเบิกจายเบ้ียเลี้ยงเดินทางสิ้นสุด

ลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏบัิติราชการ 

8. หลักเกณฑการเบิกคาเชาที่พักในประเทศ 

 

การเบิกคาพาหนะ 

1. โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทางและใหเบิกคาพาหนะโดยประหยัด 

2. กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเรว็  เพื่อประโยชนแกทางราชการ  ให 

ใชยานพาหนะอื่นได  แตตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวในหลักฐานขอเบิกคาพาหนะน้ัน 
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3. ขาราชการระดับ  6  ข้ึนไป  เบิกคาพาหนะรับจางได  ในกรณตีอไปน้ี 

3.1 การเดินทางไป-กลับ  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี 

ยานพาหนะประจําทาง  หรือสถานที่จัดพาหนะที่ใชเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

3.2 การเดินทางไป-กลับ  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 

เดียวกัน  วันละไมเกิน  2  เที่ยว 

3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเปนการเดินทางขามเขตจังหวัด  ใหเบิก 

ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  คือ  ใหเบิกตามทีจ่ายจริง  ดังน้ี  ระหวางกรุงเทพมหานครกับเขต

จังหวัดตดิตอกรุงเทพมหานคร  ไมเกินเที่ยวละ  400  บาท  เดินทางขามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณี

ดังกลาวขางตนไมเกินเที่ยวละ  300  บาท 

3.4 ผูไมมีสิทธิเบิก  ถาตองนําสัมภาระในการเดินทาง  หรือสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวย   

และเปนเหตุใหไมสะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะรับจางได(โดยแสดง

เหตุผลและความจําเปนไวในรายงานเดินทาง) 

3.5 การเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตวั   

(ลากิจ  -  ลาพักผอนไว)  ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ  

กรณีมีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลาน้ัน  ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตราตาม

เสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

3.6 การใชยานพาหนะสวนตวั  (ใหขออนุญาตและไดรบัอนุญาตแลว)  ใหไดรบัเงินชดเชย  คือ 

รถยนตกิโลเมตรละ  4  บาท 

คาใชจายในการฝกอบรม 

 การฝกอบรม  หมายถึง  การอบรม  ประชมุ/สัมมนา  (วิชาการเชิงปฏิบัติการ)  บรรยายพิเศษ  ฝกงาน  ดู

งาน  การฝกอบรม  ประกอบดวย 

1. หลักการและเหตุผล 

2. โครงการ/หลักสูตร 

3. ระยะเวลาจัดที่แนนอน 

4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

คารักษาพยาบาล 

 คารักษาพยาบาล  หมายถึง  เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรกัษาพยาบาลเพื่อใหรางกายกลับสูสภาวะ

ปกติ  (ไมใชเปนการปองกันหรือเพื่อความสวยงาม) 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2523  และแกไขเพิ่มเติม( 8  ฉบับ) 
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1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2545 

2. ผูที่มีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล  คือ  ผูมีสิทธและบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดา 

2.2 มารดา 

2.3 คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย 

2.4 บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว  แตเปนคนไรความสามารถ  

หรือเสมือนคนไรความสามารถ(ศาลสั่ง)  ไมรวมบุตรบุญธรรมหรอืบุตรซ่ึงไดยกเปนบุตรบุญธรรมบุคคล

อื่นแลว 

3. ผูมีสิทธิ  หมายถึง  ขาราชการ  ลกูจางประจาํ  ผุรับเบ้ียหวัดบํานาญ  และลูกจางชาวตางประเทศซ่ึงไดรับ

คาจางจากเงินงบประมาณ 

คารักษาพยาบาบ  แบงเปน  2  ประเภท 

ประเภทไขนอก  หมายถึง  เขารับการรกัษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมไดนอนพัก 

รักษาตัว  นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจาย  ไมเกิน  1  ป  นับจากวันที่จายเงิน 

ประเภทไขใน  หมายถึง  เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง 

ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  ใชใบเสร็จรับเงินนํามาเบิกจายเงิน  พรอมใหแพทยรับรอง  “หากผูปวยมิไดเจารับ

การรักษาพยาบาลในทันทีทันใด  อาจเปนอันตรายถึงชีวิต”  และสถานพยาบาลทางราชการ  ใชหนังสือรับรองสิทธิ  

กรณียังไมไดเบิกจายตรง 

 

การศึกษาบุตร 

คาการศึกษาของบุตร  หมายความวา  เงินบํารุงการศึกษา  หรือเงินคาเลาเรียน  หรือเงินอื่นใดที่สถานศึกษาเรียก

เก็บและรัฐออกใหเปนสวัสดิการกับขาราชการผูมสีิทธ ิ

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2523 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร  พ.ศ.  2547 

1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง    กค  0422.3/ว  161  ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2552  เรื่อง  ประเภท

และอัตราเงินบํารุงการศกึษาในสถานศึกษาของทางราชการ  และคาเลาเรยีนในสถานศึกษาของเอกชน  

และกรมบัญชีกลาง  ที่  กค  0422.3/ว  226  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2552  เรื่องการเบิกงินสวสัดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

2. ผูที่มีสิทธิรับเงินคาการศกึษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไมเกิน  25  ปบริบูรณ  ในวันที่  1  พฤษภาคมของทุกป  ไมรวมบุตรบุญ

ธรรม  หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมคนอืน่แลว 
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2.2 ใชสิทธิเบิกได  3  คน  เวนแตบุตรคนที่  3  เปนฝาแฝดสามารถนํามาเบิกได  4  คน 

2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัศึกษาบุตรภายใน  1  ป  นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค 

จํานวนเงินท่ีเบิกได 

1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  4,650  บาท 

2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  3,200  บาท 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพี(ปวช.)  หรือ

เทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  3,900  บาท 

4. ระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  11,000  บาท 

คาเชาบาน 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาชานขาราชการ  พ.ศ.  2550   

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบาน  พ.ศ.  2549 

2. สิทธิการเบิกเงินคาเชาบาน 

2.1 ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองที ่ เวนแต 

2.1.1 ทางราชการไดจัดทีพ่ักอาศัยใหอยูแลว 

2.1.2 มีเคหสถานเปนของตนเองหรือคูสมรส 

2.1.3 ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานใหมในตางทองทีต่ามคาํรองขอของตนเอง 

2.2 ขาราชการผูไดรับคําสั่งใหเดินทางไปประจําสํานักงานในทองที่ทีร่ับราชการครั้งแรกหรือทองที่ที่กลับเขา

รับราชการใหม  ใหมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน  (พระราชกฤษฎีกาเชาบาน  2550  (ฉบับที่  2)  มาตรา  

7) 

2.3 ขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตั้งแตวันที่เชาอยูจริง  แตไมกอนวันที่รายงานตัวเพื่อเขารับหนาที่

(พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน  2547  มาตรา  14) 

2.4 ขาราชการซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานไดเชาซ้ือหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานทีค่างชาํระอยู  

ในทองที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม  มีสทิธินําหลักฐานการชําระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชาํระเงินกูฯ  มา

เบิกได  (พระราชกฤษฎกีาคาเชาบาน  2547  มาตรา  17) 

 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายที่เกี่ยวของ 

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

มาตรา  3  ในพระราชบัญญัติน้ี  (สวนที่เกี่ยวของ)   

บํานาญ  หมายความวา  เงินที่จายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสดุลง 
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บําเหน็จตกทอด  หมายความวา  เงินที่จายใหแกสมาชิก  โดยจายใหครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสิ้นสุดลง 

บําเหน็จตกทอด  หมายความวา  เงินที่จายใหแกทายาทโดยจายใหครั้งเดยีวในกรณทีี่สมาชิก 

หรือผูรับบํานาญถึงแกความตาย 

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

2. ขาราชการทกุประเภท  (ยกเวนราชการทางการเมือง)  มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก  กบข.  ไดแก  ขาราชการครู   

ขาราชการใหม  ไดแก  ผูซ่ึงเขารับราชการหรือโอนมาเปนราชการตั้งแตวันที่  27  มีนาคม  2540  เปนตน  จะตอง

เปนสมาชิก  กบข.  และสะสมเงินเขากองทุน  สมาชิกที่จายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ  3  ของเงินเดือนเปน

ประจําทุกเดือน  รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ  3  ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน

เชนเดียวกัน  และจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนหาผลประโยชนเพื่อจายใหกบัสมาชิกเมื่อกอกจากราชการ 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวา

ดวยการฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

 

 ในระเบียบน้ี  ช.พ.ค.  หมายความวา  การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครแูละบุคลากรทางการศกึษาการ

จัดตั้ง  ช.พ.ค.  มีความมุงหมายเพื่อเปนการกุศลและมีวัตถุประสงคใหสมาชิกไดทาํการสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการ

จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแกกรรมหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาจัดการศพและ

เงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ  ช.พ.ค.  กาํหนด 

 ครอบครัวของสมาชกิ  ช.พ.ค  หมายถึง  บุคคลตามลําดับ  ดังน้ี 

1. คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย  บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแลว   

และบิดามารดาของสมาชิก  ช.พ.ค. 

2. ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิก  ช.พ.ค. 

3. ผูอุปการะสมาชกิ  ช.พ.ค. 

ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามวรรคหน่ึงยังมีชีวติอยู  หรือมีผูรับมรดกยงัไมขาดสายแลวแตกรณใีน 

ลําดับหน่ึงๆ  บุคคลที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวระเบียบน้ี 

การสงเคราะหครอบครวัของสมาชิก  ช.พ.ค.  สาํหรับบุตรใหพิจารณาใหบุตรสมาชิก  ช.พ.ค.  ไดรบั 

ความชวยเหลือเปนเงินทุนสําหรับการศึกษาเลาเรยีนเปนลําดับแรก 

สมาชิก  ช.พ.ค.  ตองระบุบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน  เปนผูมีสิทธริับเงินสงเคราะห 

สมาชิก  ช.พ.ค.  มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ตองปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

2. สงเงินสงเคราะหรายศพ  เมื่อสมาชิก  ช.พ.ค.  อืน่ถึงแกกรรมศพละหน่ึงบาทภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
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3. สมาชิก  ช.พ.ค.  ที่เปนขาราชการประจํา  ขาราชการบํานาญและผูที่มีเงินเดือนหรือรายได  รายเดอืน  ตอง

ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินเดือนหรือเงินบํานาญเปนผูหักเงินเพื่อชําระเงินสงเคราะหรายศพ  ณ  ที่จาย

ตามประกาศรายชื่อสมาชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแกกรรม 

คําจํากัดความ 

 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการปฎิบัติงาน  

และแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะ

วิทยา” 

ในรอบปงบประมาณ 

 การใชจายงบประมาณ  หมายถึง  การใชจายงบประมาณรายจายของโรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะ

วิทยา” เพื่อดําเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบป 

 การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหสวนราชการใชจายหรือกอหน้ีผูกพัน  ทั้งน้ี  อาจ

ดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

 เปาหมายยุทธศาสตร  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่การใชจายงบประมาณตองการจะใหเกิดตอนักเรียน  บุคลากร

โรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 

แผนการปฏิบัติงาน   หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา”  ในรอบ

ปงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับ

โรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา”   เพื่อดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

 โครงการ   หมายถึง  โครงการที่กําหนดข้ึนเพื่อใชจายเงินเปนไปตามในระหวางปงบประมาณ 

 งบรายจาย   หมายถึง  กลุมวัตถุประสงคของรายจาย  ที่กําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณจําแนกงบรายจายตามหลักจําแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจาย ดังน้ี 

 งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายในลักษณะ

เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบ

รายจายอื่นในลักษณะดังกลาว 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแกรายจายที่จายในลักษณะ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

 งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ คาครุภัณฑ คาที่ดิน 

และสิ่งกอสราง 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุง หรือเพื่อชวยเหลือสนุบสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมิใชสวนราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ



13 
 
บริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐองคการมหาชน รัฐวสิาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล 

องคการระหวางประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุนงบ

พระมหากษัตริย            เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สํานักงบประมาณกาํหนดใหจายในงบรายจายน้ี 

 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหน่ึง หรือรายจายที่                

สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี เชน 

(1) เงินราชการลับ 

(2) เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

(3) คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง

ครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง 

(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

(5) คาใชจายสําหรับหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

(6) คาใชจายเพื่อชําระหน้ีเงินกู 

(7) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

กลุมการบริหารงบประมาณ 

 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ มีหนาที่ดูแล กํากับติดตาม กลั่นกรอง อํานวยความสะดวก ให

คําแนะนําปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกลุมบริหารงบประมาณ ตามขอบขายและภารกิจการ

บริหารงบประมาณ ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกรการประสานงานและใหบริการสนับสนุน 

สงเสริมใหฝายบริหารงบประมาณตางๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและดําเนินการตามบทบาทภารกิจ อํานาจ

หนาที่ดวยความเรียบรอยตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและ

ทรัพยากรที่ใชในการจดัการศึกษาแกเจาหนาที่ของแตละฝายงานเพื่อใหฝายงานบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัว

มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ขอบขายกลุมการบริหารงบประมาณ   มีดังน้ี 

1.  การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทําขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแก แผนชั้นเรียน ขอมูลครูนักเรียน และ

สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2)  จัดทํากรอบงบประมาณรายจายลวงหนา  และแผนงบประมาณ 

3)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อใชเปนคํา

ขอตั้งงบประมาณตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2.  การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยตรง 
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หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบโครงการฯ  ดังน้ี 

1)  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนการใชจายงบประมาณภายใตความรวมมือของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

2)  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

3.  การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

หนาที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังน้ี 

- ผูอํานวยการสถานศึกษาอนุมัติการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป และแผนการใชจายเงินภายใตความรวมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จําเปนตองขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับ

สถานศึกษาประเภทที่ 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวเสนอ     ขอโอนหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการตอไป 

5.  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  รายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป ไปยังสํานักงานเขต            

พื้นที่การศึกษา 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดการใหมีการตรวจสอบและติดตามให กลุม ฝายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใชจายงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามแบบที่สํานัก

งบประมาณกําหนด และจัดสงไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําหนด 

2)  จัดทํารายงานประจําปที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดสงใหสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาภายในระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

2)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3)  วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากรของ

หนวยงานในสถานศึกษา 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
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หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

2)  จัดทําขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

3)  สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทํารายการทรัพยากรเพื่อเปนสารสนเทศไดแกแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา แหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินทั้งที่เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูที่เปนสถานประกอบการ เพื่อการรับรูของ

บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจําไดเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา 

2)  วางระบบหรือกําหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกนักับบุคคล หนวยงานรัฐบาลและเอกชน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3)  กระตุนใหบุคคลในสถานศึกษารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งใหบริการการใช

ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชนตอการเรียนรูและสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

4)  ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษยสราง

ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5)  ดําเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใชทรัพยากร

รวมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 

10.  การวางแผนพัสด ุ

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การวางแผนพัสดลุวงหนา 3 ป ใหดําเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

2)  การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุใหฝายที่ทําหนาที่จัดซ้ือจัดจางเปนผูดําเนินการ โดยใหฝาย           

ที่ตองการใชพัสดุ จัดทํารายละเอียดพัสดุที่ตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือ

แบบรูปรายการและระยะเวลาที่ตองการน้ีตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว

ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป สงใหฝายที่ทําหนาที่จัดซ้ือจัดจางเพื่อจัดทําแผนการ

จัดหาพัสด ุ

3)  ฝายที่จัดทําแผนการจัดหาพัสดุทําการรวบรวมขอมูลรายละเอียดจากฝายที่ตองการใชพัสดุโดยมี

การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และความ



16 
 
เหมาะสมของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซ้ือ การเชาหรือการจัดทําเองแลวจํานําขอมูลที่สอบทานแลวมาจัดทํา

แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา    

11.  การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือสนอง

ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ สงให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2)  กรณีที่เปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณใหกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ไดโดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอนหากไมเหมาะสมก็ใหกําหนดตามความตองการโดยยึดหลักความโปรงใส 

เปนธรรมและเปนประโยชนกับทางราชการ 

12.  การจัดหาพัสดุ 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการและคําสั่งมอบอํานาจของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  การจัดทําพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการใหสถานศึกษารับจัดทํารับ

บริการ 

   

13.  การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินและบัญชีวัสดุไมวาจะไดมาดวยการจัดหาหรือการรับบริจาค 

2)  ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมการใชงาน 

3)  ตรวจสอบพัสดุประจําป และใหมีการจําหนายพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพหรือไมใชในราชการอีก

ตอไป 

4)  พัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสราง กรณีที่ไดมาดวยเงินงบประมาณใหดําเนินการข้ึนทะเบียน    เปน

ราชพัสดุ กรณีที่ไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหข้ึนทะเบียนเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

14.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถานศึกษาสามารถกําหนด

วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมแตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบดังกลาว 

2)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด             

คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในสวนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม  

15.  การนําเงินสงคลัง 
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หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การนําเงินสงคลังใหนําสงตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตาม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอพ.ศ. 2520   หากนําสงเปนเงินสดใหตั้ง

คณะกรรมการนําสงเงินดวย 

 

16.  การจัดทําบัญชีการเงิน 

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ใหจัดทําบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดทําอยูเดิม คือ ตามระบบที่กําหนดไวในคูมือการบัญชี

หนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรอืตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544  แลว       แตกรณ ี

17.  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทํารายงานตามที่กําหนดในคูมือการบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบ

การควบคุมการเงินของหนวยงานยอยพ.ศ. 2515 แลวแตกรณี 

2)  จัดทํารายงานการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกําหนด คือ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนํา

เงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลรายไดสถานศึกษาไป

จายเปนคาใชจายในการจัดการของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

 

18.  การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  แบบพิมพบัญชี ทะเบียนและแบบรายงานใหจัดทําตามแบบที่กําหนดในคูมือการบัญชีสําหรับ

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

 

 

 

 


