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ตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา  39 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ 

งบประมาณ  การบริหารบคุคล  และการบริหารทัว่ไป  ไปยังคณะกรรมการและส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาและมาตรา 60  ก าหนดใหร้ัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ใหก้บัการศึกษา

ในฐานะท่ีมีความส าคัญสงูสดุต่อการพัฒนาท่ียัง่ยืนของประเทศ  ในลักษณะเงินอดุหนนุ (รายหัว) 

เป็นคา่ใชจ้่ายรายบคุคลท่ีเหมาะสมแกผู่เ้รียนการศึกษาภาคบงัคบั   และการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  รวมทั้ง

มาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ก าหนดให้

สถานศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเป็นนิติบคุคล  ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบ

ต่อการด าเนินการตามนิติกรรมท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาตามกฎหมายและหน่วยตรวจสอบภายใน   

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยท่ีจะต ้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย 

พ.ศ.2515 มีสาระส าคญัดงันี ้

                การบัญชีส าหรับหนว่ยงานย่อย  พ.ศ.  2515   เป็นระบบบัญชีท่ีกระทรวงการคลงั

ก าหนดใหห้นว่ยงานย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคท่ีมีการรับและการน าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน

และ/หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดยท่ีงบประมาณดังกล่าวนัน้  หนว่ยงานย่อยมิไดเ้บิกตรงกับ

กรมบัญชีกลาง   คลงัจังหวัด  หรือคลังอ าเภอ   สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินใหเ้ป็นไป

ในทางเดียวกัน   ท าใหต้รวจสอบและควบคมุเงินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได ้  โดยก าหนดวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบัญชีของหน่วยงานย่อยเป็นระบบบัญชีคู่    ซ่ึงไดร้วมสมดุบันทึกรายการขั้นตน้และ 

ขัน้ปลายไวใ้นสมดุเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว  และก าหนดใหม้ีการจัดท าทะเบียนคมุเงินแต่

ละประเภทประกอบดว้ย  ทัง้นี้  เพื่อใหส้ามารถควบคมุการใชจ้่ายเงนิแตล่ะประเภทไวไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง  

               สภาพปัจจบุันสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ไดด้ าเนนิการในการบริหารงบประมาณที่ไดร้บัมี  3  ประเภท  ดงันี ้

              เงนิงบประมาณ 

              เงนินอกงบประมาณ 

              เงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

 

               หลักในการบริหารงบประมาณการเงินของสถานศึกษา  ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา   

จะตอ้งด าเนนิการอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดข้องการเงนิแตล่ะประเภท ดงันี ้

 

 

งบประมาณของสถานศึกษา 
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เงินนอกงบประมาณ 

              เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงนิท่ีมีกฎหมายก าหนดไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน 

หรือเงนิไดร้บัอนญุาตใหเ้ก็บไวใ้ชจ้่ายไดต้าม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 ไดแ้ก ่     

 1. เงินรายไดส้ถานศึกษา 

      เงินรายไดส้ถานศึกษา  หมายถึงรายไดต้ามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ.2545  ซ่ึงเกิดจาก 

                            1.1   การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินของสถานศึกษาท่ีเป็นท่ีราชพัสด ุ 

ตามกฎหมายว่าดว้ยท่ีราชพสัดแุละที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืน 

                           1.2 การบริการทางการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 

กบันโยบาย  วัตถปุระสงค ์ และภารกิจหลกัของสถานศึกษา 

               1.3 เบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก 

ผิดสญัญาการซ้ือทรพัยส์ินหรือจา้งท าของที่ด าเนนิการโดยใชเ้งนิงบประมาณ 

 1.4  เงินอ่ืนๆ  ท่ีสถานศึกษารับไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ  เช่น  รายไดจ้ากการ 

ขายอาหาร  เงินบ ารงุการศึกษา  เงินผา้ป่า  เงินจากการจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่า เงินท่ีเรียกเก็บ  

จากนกัเรียนเป็นตน้ 

 1.5  เงนิท่ีมีผูม้อบให ้ ไดแ้ก่ 

     เงนิบริจาคท่ีระบวุัตถปุระสงค ์

     เงนิบริจาคท่ีไมไ่ดร้ะบวุัตถปุระสงค ์

 1.6  คา่ขายแบบรปูรายการ  แยกพิจารณาได ้2 กรณี 

    เงินท่ีไดร้ับจากการขายแบบรปูรายการท่ีจัดท าขึ้นโดยใชเ้งิน

งบประมาณแผ่นดิน  หรือไดร้ับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถือว่าเป็น

ทรพัยส์ินของแผน่ดิน ตอ้งน าสง่คลังเป็นไดแ้ผน่ดิน 

     เงินท่ีไดร้ับจากการขายแบบรปูรายการท่ีจัดท าขึ้นโดยใชเ้งิน

รายไดส้ถานศึกษาถือเป็นรายไดส้ถานศึกษาท่ีไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งน าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

  1.7  เงนิอดุหนนุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  

  1.8  เงินหลักประกันสัญญาท่ีผูข้ายหรือผู้รับจา้งไม่รับคืนเมื่อพน้ก าหนด

ผกูพนัตามสญัญา  
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  การรับเงิน  สถานศึกษาตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูช้  าระเงินทกุครั้ง  โดยใช ้

ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ซ่ึงเป็นใบเสร็จรับเงินท่ีสถานศึกษาเบิกจากส่วนราชการ  

ผูเ้บิก 

การมอบอ านาจ  

1. ผอ.สถานศึกษา/ผอ.ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ครัง้ละไมเ่กิน  15  ลา้นบาท 

2. ผอ.ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ครัง้ละไมเ่กิน 20  ลา้นบาท 

3. ผอ.ส านกัการคลงัและสินทรพัย ์สพฐ.  ครัง้ละไมเ่กิน  20  ลา้นบาท 

4. ท่ีปรึกษารบัผิดชอบการปฏิบตัริาชการ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ครัง้ละไมเ่กิน  30  ลา้นบาท 

5. ผูว่้าราชการจงัหวัด    ครัง้ละไมเ่กิน  25  ลา้นบาท 

6. รองเลขาธิการ  กพฐ.ท่ีรบัผิดชอบการปฏิบตัริาชการของส านกัการคลงัและสินทรพัย์ 

 ครัง้ละไมเ่กิน  40  ลา้นบาท  

7. นอกเหนอืจากนีใ้หเ้ป็นอ านาจของเลขาธิการ กพฐ.  

การเก็บรกัษาเงิน 

1. เก็บเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคาร  เพ่ือส ารองใชจ้่ายไดภ้ายในวงเงินท่ี  สพฐ. ก าหนดโดย 

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

2. ฝากสว่นราชการผูเ้บิก (สว่นที่เกินวงเงนิเก็บรกัษา) 

3. ส าหรับดอกผลท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคาร ถือเป็นผลประโยนท่ี์สถานศึกษาสามารถเก็บ  

เป็นกรรมสิทธ์ิไดไ้มต่อ้งน าสง่คลงั 

อ านาจการเก็บรกัษาเงิน 

นกัเรยีนไม่เกิน/ขึ้นไป...คน      วงเงินส ารองจ่าย ณ  วงเงินฝากธนาคาร… ..                                  

โรงเรยีนไม่เกินวนัละ... บาท 

 

ไมเ่กิน  120  คน   20,000.-บาท   30,000.-บาท 

           สว่นที่เกินน าฝาก สพม. 

120  คนขึน้ไป    30,000.-บาท   ไมเ่กิน 1,000,000.-บาท 

           สว่นที่เกินน าฝาก สพม. 

สพท./สพม.    100,000.-บาท  ไมเ่กิน 5,000,000.-บาท 

           สว่นเกินน าฝากส านกังาน 

           คลงัจงัหวัด 

       

                  2. เงินบรจิาค 

                 ใหถื้อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการรับเงินหรือทรัพยส์ินท่ีมี 

ผูบ้ริจาคใหท้างราชการ พ.ศ. 2526 
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           3. เงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

                  เงินภาษีหกั   ณ   ท่ีจ่าย  คือเงนิท่ีเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงนิของสว่นราชการหักจาก

ผูข้ายหรือผูร้บัจา้งเพ่ือน าสง่กรมสรรพากร 

                  กรณีการซ้ือหรือจา้ง  มีหลกัเกณฑก์ารหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ดงันี ้

                 3.1 ซ้ือหรือจา้งบคุคลธรรมดา  ตัง้แต ่10,000 บาทขึ้นไปหักรอ้ยละ 1  ของ

มลูคา่สินคา้/บริการกอ่นบวกภาษีมลูคา่เพิ่ม 

                 3.2 ซ้ือหรือจา้งนติบิคุคล  ตัง้แต ่500 บาทขึน้ไปหกัรอ้ยละ 1 ของมลูคา่สินคา้/

บริการกอ่นบวกภาษีมลูคา่เพิ่ม 

    การรบัเงิน  สถานศึกษาเป็นผูห้กัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย  ใหอ้อกใบเสร็จรบัเงินใหแ้ก่

ผูช้  าระเงนิ 

                           การน าส่ง  ใหส้ถานศึกษารวบรวมเงินภาษีหัก  ณ  ท่ีจ่าย  น าส่งสรรพากร 

ในทอ้งท่ีท่ีสถานศึกษาตัง้อยู่ภายในวันท่ี  7  ของเดือนถัดจากเดือนท่ีจ่ายเงิน  หากไม่น าส่งภายใน

ก าหนดเวลา ผูจ้่ายเงินตอ้งรับผิดชอบช าระเงินเพ่ิมเองรอ้ยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน 

ของภาษีท่ีน าสง่และอาจไดร้บัโทษทางอาญาปรบัไมเ่กิน 2,000 บาท 

                          วิธีการค านวณภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 

ตวัอยา่ง  ราคาซ้ือครภุณัฑ ์            =    432,000                บาท 

            (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

   หกัภาษีมลูคา่เพิ่ม                     =    7  x 432,000           บาท 

                   107  

                        =   28,261.68                บาท 

 ราคาครภุณัฑเ์ป็นฐานในการคิดภาษีเงนิได ้  =   432,000 – 28,261.68  บาท 

  

 มลูคา่สินคา้          =   403,738.32                  บาท 

 ภาษีเงนิไดห้กั ณ ท่ีจ่าย         =    1     x 403,738.32       บาท 

                                                                   100 

  มีเงนิไดห้กั ณ ท่ีจ่าย        =    4,037.38                     บาท 

 

 4. เงินลกูเสือ 

 ใหถื้อปฏิบัติตามขอ้บังคับคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครองหลักสตูรและ

วิชาพิเศษลกูเสือ พ.ศ. 2509 ขอ้ 18 – 35  

               เงินบ ารงุลกูเสือ    คือ  เงินค่าบ ารงุประจ าปีท่ีเก็บจากลกูเสือคนหนึ่งไม่เกิน 

ปีละ 5 บาท  และการรบัเงนิใหใ้ชใ้บเสร็จรบัเงนิตามแบบที่ก าหนด (ใบเสร็จรบัเงนิลกูเสือ) 
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                        หลกัฐานการจ่ายเงนิใหถื้อปฏิบตัเิชน่เดียวกบัขัน้ตอนการจ่ายเงินของทางราชการ 

และใหร้วบรวมหลกัฐานการจ่ายเงินนี้ไวท่ี้โรงเรียน โดยไม่ตอ้งน าส่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

แตจ่ะตอ้งจดัเก็บไวใ้หค้รบถว้น เพื่อการตรวจสอบไดเ้สมอ 

         5. เงินเนตรนารี 

  ใหใ้ชข้อ้บังคับคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครอง หลักสตูรวิชาพิเศษและ

เคร่ืองแบบของเนตรนารี ฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2520 

                       เงินบ ารงุเนตรนารี  คือ เงินบ ารงุประจ าปีท่ีเก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไม่เกินปีละ 

5 บาท ในการรับเงินใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินตามแบบท่ีก าหนด  (ใบเสร็จรับเงินลกูเสือ)  การเก็บรักษา

เงนิใหน้ าฝากธนาคารตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ 

  หลกัฐานการจ่ายเงนิใหถื้อปฏิบตัเิชน่เดียวกบัขัน้ตอนการจ่ายเงนิของทางราชการและ

รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินนี้ไวท่ี้สถานศึกษา  โดยไม่ตอ้งน าส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

แตจ่ะตอ้งจดัเก็บไวใ้หค้รบถว้น   เพื่อการตรวจสอบไดเ้สมอ 

 6. เงินยวุกาชาด 

  ใหถื้อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด เร่ืองระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกบัยวุกาชาด พ.ศ. 2533 

  เงินค่าบ ารงุยวุกาชาด   คือ  เงนิคา่บ ารงุประจ าปีท่ีเก็บจากยวุกาชาดคนหนึง่    

ไมเ่กินปีละ 10  บาท และการรบัเงนิใหใ้ชใ้บเสร็จรบัเงนิตามแบบที่ก าหนด  (ใบเสร็จรบัเงนิยวุกาชาด) 

  การเก็บรกัษาเงนิ  ใหน้ าฝากธนาคารตามประกาศคณะกรรมการบริหารยวุกาชาด 

  หลักฐานการจ่ายเงิน  ใหป้ฏิบัติเช่นเดียวกับขัน้ตอนการจ่ายเงินของทางราชการ  

และใหร้วบรวมหลกัฐานการจ่ายไวท่ี้สถานศึกษา โดยไมต่อ้งน าสง่ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่

ตอ้งจดัเก็บไวใ้หค้รบถว้นเพ่ือการตรวจสอบไดเ้สมอ 

 7. เงินประกนัสญัญา 

                             เงินประกันสัญญา เป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งท่ีโรงเรียนรับจาก

ผูข้ายหรือผูร้ับจา้ง  เมื่อท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง ในอัตรารอ้ยละ 5 ของวงเงินในสญัญา  เพ่ือ

เป็นการประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการท่ีผูข้ายหรือผูร้ับจา้งไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

เงนิประกนัสญัญาใชห้ลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใด ดงันี้ 

   7.1 เงนิสด 

                     7.2 เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่าย  ซ่ึงเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใชเ้ช็คนัน้ ช าระตอ่เจา้หนา้ท่ี

หรือกอ่นวันนัน้ไมเ่กิน 3 วันท าการ 
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 7.3 หนงัสือค า้ประกันของธนาคารภายในประเทศตามตวัอย่างท่ี กวพ . 

ก าหนด 

 7.4 พนัธบตัรรฐับาลไทย 

    เมื่อสถานศึกษารับเงินประกนัสญัญา  จะตอ้งน าฝากส่วนราชการผูเ้บิก และ

เมื่อพน้ก าหนดขอ้ผกูพันตามสัญญา  สถานศึกษาตอ้งจ่ายคืนผูข้ายหรือผูร้ับจา้งโดยเร็ว  อย่างชา้ 

ไมเ่กิน  15  วัน นบัแตว่ันที่พน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญา (ส าหรับหลกัประกนัสญัญาท่ีเป็นพันธบัตรหรือ

สญัญาค า้ประกนัของธนาคารไมต่อ้งปฏิบตัติามขัน้ตอนขา้งลา่ง) 

                       ขั้นตอนการรับเ งินประกันสัญญา  ให้ออกใบเสร็จรับ เงิน โดยใช ้

ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการแลว้บันทึกรายการรับเงินในสมดุเงินสด และทะเบียนคมุ 

เงนินอกงบประมาณประเภทเงนิประกนัสญัญา 

 8 . ค่าใชจ่้ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน (เงินอดุหนนุทัว่ไป) 

 8.1 ค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน (เงนิอดุหนนุทัว่ไป) มีดงันี ้

 8.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอดุหนนุรายหัว/ปัจจัยพ้ืนฐาน

ส าหรบันกัเรียนยากจน/คา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน 

 8.1.2   คา่หนงัสือเรียน 

                            8.1.3   คา่อปุกรณก์ารเรียน 

 8.1.4   คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน 

 8.1.5   คา่กิจกรรมพฒันาคณุภาพนกัเรียน 

       8.2  เงินอดุหนนุโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้

ระหว่างเรียน (สอร.) การรับเงิน เมื่อรับทราบว่ามีเงินโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา 

ใหอ้อกใบเสร็จรบัเงนิใหก้บัสว่นราชการผูเ้บิก     

               

              การใชจ่้ายเงินอดุหนนุ  ประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป 

1. เงินอดุหนนุค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ค่าใชจ้่ายรายหัว)  ใหถื้อ

ปฏิบัติตามหนงัสือสพฐ. ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี  16  ธนัวาคม  2548   เร่ือง หลกัเกณฑ์

และแนวปฏิบตักิารใชง้บประมาณงบเงนิอดุหนนุ 

 2. เงินอดุหนนุปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนกัเรียนยากจน ใหถื้อปฏิบัติตามหนงัสือ สพฐ.  

ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี  16  ธนัวาคม  2548   เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติการใช ้

งบประมาณงบเงนิอดุหนนุ 
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                   3.  เงินอดุหนนุ(ค่าอาหารนกัเรียนประจ าหอพัก)  ใหถื้อปฏิบัติตามหนงัสือ  สพฐ.  

ท่ี ศธ 04006/2279 ลงวันท่ี  16  ธนัวาคม  2548   เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติการใช ้

งบประมาณงบเงนิอดุหนนุ 

                          ระยะเวลาในการจ่ายเงินอดุหนนุ  ใหด้ าเนินการจ่ายใหเ้สร็จสิ้นอย่างชา้ภายใน

ปีงบประมาณถัดไป หากมีเงินเหลือหรือมีดอกผลจากการน าฝากธนาคารใหน้ าส่งคลงัเป็นรายได้

แผน่ดิน 

  4.  เงนิอดุหนนุคา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัเรียน   ใหถื้อปฏิบัติตามหนงัสือ  สพฐ. 

ท่ี ศธ 04006/2983 ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2555   เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าใชจ้่าย 

ในการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 

       การใชจ่้ายเงินอดุหนนุ (สอร.)   

                     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 กรมสามญัศึกษาเดิม ไดจ้ัดสรรเงินอดุหนนุโครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายไดร้ะหว่างเรียน (ตามโครงการจัดรปูแบบและวิธีการ

ขยายการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน) ใหก้บัสถานศึกษาบางแห่ง ๆ ละ  70,000 บาท  

การจ่ายเงินอดุหนนุ (สอร.) ใหด้ าเนินการตามแนวปฏิบัติของกรมสามัญศึกษาเดิม  

ท่ีไดก้ าหนดหลักเกณฑใ์นการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  เพ่ือการมี

รายไดร้ะหว่างเรียน  ซ่ึงกรมสามญัศึกษาไดซ้อ้มความเขา้ใจในเร่ืองดังกล่าว  ตามหนงัสือ  ท่ี  ศธ 

0811/4847  ลงวันท่ี  20  กมุภาพันธ ์ 2540  โดยจ่ายเป็นเงินยืมใหน้กัเรียนน าไปด าเนินการ 

ตามโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการสง่เสริมอาชีพอิสระ ดงันัน้จึงสามารถด าเนินการตอ่ไป 

จนกว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะมีค าสัง่ยบุเลิกโครงการ หรือกรณีท่ี

โรงเรียนมธัยมศึกษาใดที่หมดความจ าเป็นในการใชเ้งนิอดุหนนุ (สอร.)  ก็สามารถโอนเงินใหโ้รงเรียน

ประถมศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ทั้งนี้  ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดม้อบอ านาจใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

อนมุตัโิอนเงนิอดุหนนุ (สอร.)  ตามค าสัง่ สพฐ. ท่ี 1446/2547   สัง่  ณ  วันที่ 30 เมษายน 2547 

เงินงบประมาณ 

                เงินงบประมาณ   หมายถึง เงินท่ีส่วนราชการไดร้ับตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ เบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง 

  รายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก ่รายจ่ายของสว่นราชการ

และรฐัวิสาหกิจ  รายจ่างบกลาง 

                    1. รายจ่ายของส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซ่ึงก าหนดไว้

ส าหรับ แตล่ะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ไดแ้ก่ 

       1.1 งบบคุลากร 

                             1.2 งบด าเนนิงาน 
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                             1.3 งบลงทนุ 

                             1.4 งบเงนิอดุหนนุ 

                             1.5 งบรายจ่ายอ่ืน 

           2.  รายจ่ายงบกลาง   หมายถึง  รายจ่ายท่ีตัง้ไวเ้พ่ือจัดสรรใหส้่วนราชการและ

รฐัวิสาหกิจ   โดยทัว่ไปใชจ้่าย ตามรายการดงัตอ่ไปนี้ 

2.1 เงนิเบ้ียหวัดบ าเหน็จบ านาญ 

2.2 เงนิเลื่อนขัน้เลื่อนอนัดบัเงนิเดือนและเงนิปรบัวฒิุขา้ราชการ 

2.3 เงนิส ารอง  เงนิสมทบและเงนิชดเชยของขา้ราชการ 

2.4 เงนิสมทบของลกูจา้งประจ า 

2.5 คา่ใชจ้่ายสวัสดิการของขา้ราชการและลกูจา้ง 

เงินรายไดแ้ผน่ดิน 

                      เงินรายไดแ้ผ่นดิน    หมายถึง   เงินท่ีส่วนราชการจัดเก็บหรือไดร้ับไวเ้ป็น

กรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหต ุและไม่มีกฎหมายอ่ืนใด

ก าหนดใหส้ว่นราชการเก็บไวห้รือหกัไวเ้พื่อจ่าย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เงนิรายไดแ้ผน่ดินของสถานศึกษาท่ีมีการจดัเก็บมีประเภทตา่ง ๆ ดงันี้ 

1.1 คา่ขายของเบ็ดเตล็ด 

                                               คา่ขายส่ิงของเกา่ช ารดุท่ีจดัหาจากเงนิงบประมาณ 

                                               คา่ขายรปูรายการที่ใชเ้งนิจากเงนิงบประมาณ 

                            1.2 คา่ธรรมเนยีมเบ็ดเตล็ด 

                                               คา่ธรรมเนยีมสอบแขง่ขนัลกูจา้งประจ า 

                            1.3  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา) 

2. ดอกเบ้ียจากบญัชีเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัยข์องเงนิอดุหนนุทัว่ไป 

               การจดัเก็บ 

          เงินรายไดแ้ผ่นดินท่ีสถานศึกษาจัดเก็บตาม ขอ้ 1 ใหส้ถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน

ใหแ้ก่ผูช้  าระเงินรายไดแ้ผ่นดินทกุราย และน าลงบัญชีทกุวันเมื่อสิ้นระยะเวลารับจ่ายเงิน ส าหรับเงิน

รายไดแ้ผน่ดินตาม ขอ้ 2 ใหส้ถานศึกษาน ามาบนัทึกบญัชีรบัในสมดุเงนิสดและอา้งเลขท่ีบญัชีเงินฝาก

ธนาคารเป็นหลกัฐานการรบั โดยไมต่อ้งออกใบเสร็จรบัเงนิ 

      การน าสง่ 
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1. ใหส้ถานศึกษารวบรวมเงนิรายไดแ้ผน่ดินน าสง่อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ เวน้แต ่

มีเงนิรายไดแ้ผน่ดินในขณะใดขณะหนึง่เกินกว่า 10,000 บาท ใหน้ าสง่อย่างชา้ภายใน 7 วันท าการ 

                   2.   วิธีน าสง่  มี  3   วิธี  คือ 

                         2.1 น าสง่เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของสว่นราชการผูเ้บิกหลกัฐานการน าส่ง คือ 

ใบน าฝากธนาคาร   (Pay – in)  

       2.2 น าสง่เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของส านกังานคลงั หลกัฐานการน าสง่ คือ ใบ

น าฝากธนาคาร และใบน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดิน (ตามแบบที่กระทรวงการคลงัก าหนด) 

       2.3 น าเงินสดส่งส่วนราชการผูเ้บิก  หลกัฐานการน าส่ง คือใบเสร็จรับเงินของ

สว่นราชการผูเ้บิก และใบน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดิน ตามแบบคูม่ือการบญัชีส าหรบัหนว่ยงานย่อย พ .ศ. 

2515  ก าหนด 
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           รัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ซ่ึงไดอ้อกกฎกระทรวง

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  โดย

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ประกอบกบัมาตรา 12  และมาตรา  

44  แห่พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  โดยใหป้ลดักระทรวงและ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   ไดก้ระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ทัง้ดา้นวิชาการ   งบประมาณ   การบริหารงานบคุคลและการบริหารทัว่ไปไปยังคณะกรรมการเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษา  โดยได้

จ าแนกสถานศึกษาออกเป็น 3 รปูแบบ ดงันี ้

สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง  เป็นสถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่หา้รอ้ยคนขึ้นไป  

และมีผลการประเมิน   คณุภาพการศึกษาจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศึกษา  ทกุมาตรฐานในระดับดี รวมทั้งมีความพรอ้มในการบริหารและการจัดการศึกษา  

ท่ีจะรบัการกระจายอ านาจจากสว่นราชการได ้

สถานศึกษาประเภทท่ีสอง  เป็นสถานศึกษาท่ีไม่อยู่ในประเภทท่ีหนึ่ง  และเป็นสถานศึกษา

ท่ีตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุเป็นพิเศษ 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาประเภทท่ีสองตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซ่ึง

ส านกังานเขตพ้ืนท่ี  การศึกษาก าหนดใหจ้ดักลุม่เพื่อใหส้ามารถรบัการกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาไดเ้สมือน กับเป็นสถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่ง  ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

             ในดา้นงบประมาณและการเงิน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดก้ระจายอ านาจใหค้ณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาในเร่ืองตอ่ไปนี้ 

                      (1) การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ 

                       (2)  การจัดท าแผนปฏิบัติการการใชจ้่ายเงินและการรับจัดสรรงบประมาณ 

จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยตรง 

                      (3) การอนมุตักิารใชจ้่ายงบประมาณ 

                      (4) การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

                      (5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตอนท่ี 1 การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
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                      (6) การตรวจสอบตดิตามการใชง้บประมาณ 

                      (7) การตรวจสอบตดิตามการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 

                      (8) การระดมทนุการศึกษา 

                      (9) งานกองทนุกูยื้มเพื่อการศึกษา 

                    (10) งานกองทนุสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

                    (11) การบริหารจดัการทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 

                    (12) การเบิกเงนิจากคลงั 

                    (13) การรบัเงนิ 

                    (14) การเก็บรกัษาเงนิ 

                    (15) การจ่ายเงนิ 

                    (16) การน าเงนิสง่คลงั 

                    (17) การจดัท าบญัชีการเงนิ 

                    (18) การจดัท ารายงานทางการเงนิและงบการเงนิ 

                    (19) การจดัท าและการจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

                    (20) การวางแผนพสัด ุ

                    (21) การก าหนดแบบรปูรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครภุัณฑ์ หรือ

สิ่งกอ่สรา้ง 

                    (22) การพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศเพ่ือการจดัท าและจดัหาพสัด ุ

                    (23) การจดัหาพสัด ุ

                    (24) การควบคมุดแูล บ ารงุรกัษาและจ าหนา่ยพสัด ุ

                    (25) การจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน 

             การด าเนินการดา้นงบประมาณและการเงินตาม (1) ถึง (25) ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี 

ของสถานศึกษาประเภทท่ีหนึง่  ภายใตก้ารสนบัสนนุ สง่เสริมของสว่นราชการและส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

             การด าเนินการดา้นงบประมาณและการเงินตาม  (5) ถึง (11) และ (13) ถึง (25)  

ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษาประเภทท่ีสองภายใตก้ารสนบัสนนุ ส่งเสริมของส่วนราชการและ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             การบริหารดา้นงบประมาณและการเงิน ตาม  (1) ถึง (7) ส าหรับสถานศึกษาประเภท

ท่ีสอง  ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยความร่วมมือระหว่างส านกังาน  

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสงักดั 
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             อ านาจในการบริหารดา้นงบประมาณและการเงินตาม (1) (4) (8) (9) (10) และ (11) 

ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หรือตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

                     ดงันัน้  เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลเุป้าหมาย  โดยพรอ้ม

รับการกระจายอ านาจ  สถานศึกษาจึงตอ้งมีการบริหารจัดการทางการเงินท่ีเขม้แข็ง  โดยจัดท า

แผนปฏิบัติราชการใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์อง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

และส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ควบคมุการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามแผนและจัดใหม้ีการควบคมุภายใน

ท่ีเพียงพอเหมาะสม  เพื่อเป็นการสนบัสนนุการด าเนนิการดงักลา่ว 
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 ส านักงบประมาณไดก้ าหนดหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

ตามระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ  เป็น  2  ลกัษณะ  คือ 

1. รายจ่ายของสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจ 

2. รายจ่ายงบกลาง 

  รายจ่ายของสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจ 

                    รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   หมายถึง   รายจ่ายซ่ึงก าหนดไวส้ าหรับ

แตล่ะสว่นราชการและรฐัวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จ าแนกออกเป็น  5  ประเภทรายจ่าย  ไดแ้ก ่

                          งบบคุลากร 

                          งบด าเนนิงาน 

                          งบลงทนุ 

         งบเงนิอดุหนนุ 

         งบรายจ่ายอ่ืน 

1. งบบคุลากร 

                  งบบคุลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายเพ่ือการบริหารงานบคุลากรภาครัฐ  

ไดแ้ก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจา้งประจ า  ค่าจา้งชัว่คราว  และค่าตอบแทนพนกังาน

ราชการ  รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว  ไดแ้ก่ 

                        1. 1 เงินเดือน  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการและพนกังานของรัฐ 

ทกุประเภทเป็นรายเดือน  โดยมีอัตราตามท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี  รวมถึง 

เงนิท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดใหจ้่ายในลกัษณะเงนิเดือนและเงนิเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงนิเดือน 

                       1.2 ค่าจา้งประจ า  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่ลกูจา้งประจ าของส่วน

ราชการ  โดยมีอัตราตามท่ีก าหนดไวใ้นบัญชีถือจ่ายค่าจา้งประจ า  รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลัง

ก าหนดใหจ้่ายในลกัษณะคา่จา้งประจ าและเงนิเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัคา่จา้งประจ า 

                       1.3 ค่าจา้งชัว่คราว  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งส าหรับการท างานปกติ 

แกล่กูจา้งชัว่คราว ของสว่นราชการ  รวมถึงเงนิเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัคา่จา้งชัว่คราว 

                       1.4 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ  หมายถึง เงนิท่ีจ่ายเป็นคา่ตอบแทน 

การปฏิบตังิานใหแ้กพ่นกังานราชการ  ตามอตัราที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหาร

หลักการจ าแนกงบประมาณรายจ่าย ตอนที่ 2 
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พนกังานราชการ รวมถึงเงนิท่ีก าหนดใหจ้่ายในลกัษณะดงักลา่ว  และเงนิเพิ่มอ่ืนท่ีจ่ายควบกบั

คา่ตอบแทนพนกังานราชการ เชน่ เงนิชว่ยเหลือการครองชีพพิเศษ  เป็นตน้ 

2. งบด าเนินงาน 

 งบด าเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ไดแ้ก ่ 

รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าวัสด ุ และค่าสาธารณปูโภค  รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้

จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว  ไดแ้ก่ 

 2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบัติงานใหท้างราชการตามท่ี

กระทรวงการคลงัก าหนด  เช่น  เงินค่าเช่าบา้นขา้ราชการ  เงินรางวัลกรรมการสอบ  ค่าพาหนะ

เหมาจ่าย  คา่เบี้ยประชมุกรรมการคา่อาหารท าการนอกเวลา 

             2.2 ค่าใชส้อย  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ(ยกเวน้บริการสาธารณปูโภค

สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่อง 

กบัการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ 

 2.3 คา่วัสด ุ หมายถึง  รายจ่ายดงัตอ่ไปนี ้ 

                       2.3.1 รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเมื่อใชแ้ลว้ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป   

แปรสภาพ หรือ ไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวรและมีราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่ชดุ  

ไม่เกิน  5,000 บาท รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งช าระพรอ้มกัน เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   

เป็นตน้ 

             2.3.2 รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชดุ  

ไมเ่กิน   20,000  บาท 

             2.3.3 รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรงุครภุณัฑท่ี์มีวงเงิน 

ไมเ่กิน  5,000  บาท  และที่ดินหรือสิ่งกอ่สรา้ง  ท่ีมีวงเงนิไมเ่กิน  50,000  บาท 

                      2.3.4 รายจ่ายเพื่อประกอบดดัแปลง  ตอ่เตมิ  หรือปรับปรงุครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์ 

ท่ีมีวงเงนิไมเ่กิน 5,000  บาท 

   2.3.5 รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์ิน  ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

 2.4 ค่าสาธารณปูโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณปูโภค  สื่อสารและ

โทรคมนาคม  รวมถึงคา่ใชจ้่ายท่ีตอ้งช าระพรอ้มกนั  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี เป็นตน้  ตามรายการ

ดงันี ้

         2.4.1 คา่ไฟฟ้า 

         2.4.2 คา่ประปา  คา่น า้บาดาล 
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       2.4.3 ค่าโทรศัพท ์ เช่น  ค่าโทรศัพทพ้ื์นฐาน  ค่าโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี  รวมถึงบัตร

โทรศัพท ์บตัรเตมิเงนิโทรศัพท ์

 2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัต ิ  

คา่ดวงตราไปรษณียอ์ากร  คา่เชา่ต ูไ้ปรษณีย ์ คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิผา่นธนาคารเป็นตน้ 

   2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรเลขคมนาคม รวมถึงค่าใชจ้่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม  เชน่  โทรภาพ (โทรสาร) คา่วิทยตุดิตามตวั  คา่วิทยสุื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม  คา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบัการใชร้ะบบอินเตอรเ์น็ตรวมถึงอินเทอรเ์น็ตการด์  และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  

เชน่  คา่เคเบิ้ลทีวี    คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม  เป็นตน้ 

3. งบลงทนุ 

                  งบลงทนุ  หมายถึง  รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายเพ่ือการลงทนุ  ไดแ้ก่  รายจ่ายท่ีจ่าย 

ในลกัษณะ    ค่าครภุณัฑ ์  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายจากงบรายจ่าย

อ่ืนใดในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว 

                 3.1 คา่ครภุณัฑ ์  หมายถึง  รายจ่ายดงัตอ่ไปนี้ 

                         3.1.1 รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่มีลกัษณะคงทนถาวรและมีราคาตอ่หนว่ย หรือ

ต่อชดุเกินกว่า  5,000 บาทรวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งช าระพรอ้มกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า

ประกนัภยั  คา่ตดิตัง้  เป็นตน้ 

                         3.1.2 รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือชดุ  

เกินกว่า  20,000  บาท 

                        3.1.3 รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่เติม หรือปรับปรงุครภุณัฑ ์ รวมทั้ง

ครภุณัฑค์อมพิวเตอร ์ ท่ีมีวงเงนิเกินกว่า  5,000  บาท 

                        3.1.4 รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารงุรักษาโครงสรา้งของครภุณัฑข์นาดใหญ่ เช่น 

เคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรกลยานพาหนะเป็นตน้  ซ่ึงไมร่วมถึงคา่ซ่อมบ ารงุปกต ิหรือคา่ซ่อมกลาง 

                        3.1.5 รายจ่ายเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรบัปรงุครภุณัฑ ์

                  3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินและหรือ

สิ่งก่อสรา้ง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงติดตรึงกบัท่ีดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง  เช่น  อาคาร  บา้นพัก  สนาม

เด็กเล่น  สนามกีฬา  สนามบิน  สระว่ายน า้  สะพาน  ถนน  รั้ว  บ่อน า้  อ่างเก็บน า้  เขื่อน  เป็นตน้  

รวมถึงรายจ่ายดงัตอ่ไปนี ้

                           3.2.1  ค่าติดตัง้ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอปุกรณต์า่ง ๆ  ซ่ึงเป็น

การตดิตัง้ครัง้แรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ  ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการพรอ้มการก่อสรา้งอาคาร

หรือภายหลงัการกอ่สรา้งอาคาร 
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                           3.2.2  รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่เติม  หรือปรับปรงุท่ีดิน  และหรือ

สิ่งกอ่สรา้งที่มีวงเงนิเกินกว่า  50,000  บาท  เชน่  คา่จดัสวน  คา่ถมดิน  เป็นตน้ 

                           3.2.3 รายจ่ายเพ่ือจา้งออกแบบ  จา้งควบคมุงานท่ีจ่ายใหแ้ก่เอกชนหรือ 

นติบิคุคล 

                           3.2.4 รายจ่ายเพ่ือจา้งท่ีปรึกษา  เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรงุท่ีดิน  และหรือ

สิ่งกอ่สรา้ง 

                           3.2.5 รายจ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกบัท่ีดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง  เช่น  ค่าเวนคืนท่ีดิน  

คา่ชดเชยกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  คา่ชดเชยผลอาสิน  เป็นตน้ 

4. งบเงินอดุหนนุ 

    งบเงินอดุหนนุ  หมายถึง  รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ้่ายเป็นค่าบ ารงุหรือเพ่ือช่วยเหลือ

สนับสนนุการด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงมิใช่

ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หน่วยงานในก ากับของรัฐ  

องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สภาต าบล  องคก์ารระหว่างประเทศ  

นิติบคุคลเอกชน  หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน ์รวมถึงเงินอดุหนนุงบพระมหากษัตริย ์  

เงนิอดุหนนุการศาสนา  และรายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ้่ายในงบรายจ่ายนี้ 

               งบเงนิอดุหนนุ  มี  2  ประเภท  ไดแ้ก ่

                      4.1 เงนิอดุหนนุทัว่ไป หมายถึง  เงนิท่ีก าหนดใหจ้่ายตามวัตถปุระสงคข์องรายการ 

เช่น  ค่าบ ารงุสมาชิกองค์การอตุอนิยมวิทยาโลก   ค่าบ ารงุสมาชิกสหภาพวิทยกุระจายเสียง  

แห่งเอเชีย   เงนิอดุหนนุเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  เงนิอดุหนนุเพ่ือบรูณะทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 

                      4.2 เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินท่ีก าหนดใหจ้่ายตามวัตถปุระสงค์ 

ของรายการและตามราย ละเอียดท่ีส านักงบประมาณก าหนด  เช่น  รายการค่าครภุัณฑ์หรือ 

คา่สิ่งกอ่สรา้งเป็นตน้ 

                       รายจ่ายงบเงินอดุหนนุรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป  หรือ

เงนิอดุหนนุเฉพาะกิจใหเ้ป็นไปตามที่ส านกังบประมาณก าหนด 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 

                    งบรายจ่ายอ่ืน   หมายถึง  รายจ่ายท่ีไม่เขา้ลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด 

งบรายจ่ายหนึง่  หรือรายจ่ายท่ีส านกังบประมาณก าหนดใหใ้ชจ้่ายในงบรายจ่ายนี ้ เชน่ 

                  5.1 เงนิราชการลบั 

                  5.2 เงนิคา่ปรบัที่จ่ายคืนใหแ้กผู่ข้ายหรือผูร้บัจา้ง 
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                  5.3 ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือการศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ   

ซ่ึงมิใชเ่พื่อการจดัหา  หรือปรบัปรงุครภุณัฑ ์ท่ีดิน และหรือสิ่งกอ่สรา้ง 

                  5.4 คา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว 

                  5.5 คา่ใชจ้่ายส าหรบัหนว่ยงานอิสระตามรฐัธรรมนญู(สว่นราชการ) 

                  5.6 คา่ใชจ้่ายส าหรบักองทนุหรือเงนิทนุหมนุเวียน 

                  5.7 รายจ่ายเพื่อช าระหนีเ้งนิก ู ้

รายจ่ายงบกลาง 

                  รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหส้่วนราชการและ

รฐัวิสาหกิจ โดยทัว่ไปใชจ้่ายตามรายการ  ดงัตอ่ไปนี้ 

                   1) เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตัง้ไวเ้พื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการเงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า  เงินท าขวัญขา้ราชการและลกูจา้ง  เงินทดแทน

ขา้ราชการวิสามญั เงนิทดแทนส าหรบัผูไ้ดร้บัอนัตรายในการรกัษาความมัน่คงของประเทศ  เงินช่วย

พิเศษขา้ราชการบ านาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การ

ปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหนา้ท่ีมนษุยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบ้ียหวัด

บ านาญ 

                  2) เงินช่วยเหลือขา้ราชการ  ลกูจา้ง และพนักงานของรัฐ  หมายความว่า  รายจ่าย

ท่ีตัง้ไวเ้พื่อจ่ายเป็นเงนิสวัสดิการชว่ยเหลือในดา้นตา่ง ๆ ใหแ้ก่ขา้ราชการ  ลกูจา้ง  และพนกังานของ

รฐั  ไดแ้ก ่ เงนิชว่ยเหลือการศึกษาของบตุร  เงนิชว่ยเหลือบตุร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่าง

รบัราชการ 

                  3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือน  และเงินปรับวฒิุขา้ราชการ  หมายความว่า  

รายจ่ายท่ีตัง้ไวเ้พ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขัน้เลื่อนอันดบัเงินเดือนขา้ราชการประจ าปี  เงินเลื่อนขัน้  เลื่อน

อันดบัเงินเดือนขา้ราชการท่ีไดร้ับเลื่อนระดับและหรือแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ระหว่างปีและเงินปรับ

วฒิุขา้ราชการ 

                  4)  เงินส ารอง  เงินสมทบและเงินชดเชยขา้ราชการ  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตัง้ไว้

เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลน าส่งเขา้กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ 

                 5)  เงนิสมทบของลกูจา้งประจ า  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตัง้ไวเ้พื่อเป็นเงนิสมทบ   

ท่ีรฐับาลน าสง่เขา้กองทนุส ารองเลี้ยงชีพลกูจา้งประจ า 

                   6)  ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนิน    และตอ้นรับประมขุต่างประเทศ  

หมายถึง  รายจ่ายท่ีตัง้ไว ้  เพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายสนับสนนุพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนิน

ภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ   และค่าใชจ้่ายในการตอ้นรับประมขุต่างประเทศท่ีมาเยือน

ประเทศไทย 
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                   7)  เงนิส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตัง้ส ารองไว ้

เพื่อจดัสรรเป็นคา่ใชจ้่ายในกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น 

 

                   8)  ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรักษาความมัน่คงของประเทศ  หมายความว่า  

รายจ่ายท่ีตัง้ไว ้ เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานรกัษาความมัน่คงของประเทศ 

 

                   9)  เงินราชการลบัในการรักษาความมัน่คงของประเทศ  หมายความว่า  รายจ่าย

ท่ีตัง้ไวเ้พื่อเบิกจ่ายเป็นเงนิราชการลบัในการด าเนนิงานเพ่ือรกัษาความมัน่คงของประเทศ 

 

                 10)  ค่าใชจ้่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หมายความว่า  รายจ่าย 

ท่ีตัง้ไวเ้พื่อเบิกจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

 

                 11)  ค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  

หมายความว่า  รายจ่ายท่ีตั้งไว้เ ป็นค่าใช ้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลขา้ราชการ  

ลกูจา้งประจ า และพนกังานของรฐั 

                 อน่ึง   นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ  ดังกล่าวขา้งตน้ซ่ึงเป็นรายการหลักแลว้  

พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปียงัอาจตัง้รายจ่ายรายการอ่ืน ๆ  ไวใ้นรายจ่ายงบกลาง

ตามความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ค่าใชจ้่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบคุลากรภาครัฐ  ค่าใชจ้่าย  

ในการช าระหนี้กองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมือง  ค่าใชจ้่ายเพ่ือเป็นการเสริมสรา้งศักยภาพการแขง่ขนั

และการพฒันาประเทศ และคา่ใชจ้่ายการพฒันาจงัหวัดชายแดนภาคใต ้เป็นตน้ 

                  การใชจ้่ายรายจ่ายท่ีไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ  หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลง 

รายการงบประมาณในแต่ละงบรายจ่าย แต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใตแ้ผนงบประมาณ  หรือ

แผนงบประมาณในเชิงบรูณาการเดียวกนั  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 

1) งบบคุลากร  ใหใ้ชจ้่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ  ท่ีส านกังบประมาณก าหนดว่าเป็นรายจ่าย 

งบรายจ่ายนี ้ และใหถ้วัจ่ายกนัได ้

               2) งบด าเนินงาน  ใหใ้ชจ้่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ  ท่ีก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้และ

ใหถ้ัวจ่ายกันได ้ เวน้แต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณปูโภค   ใหน้ าไปใชจ้่ายในประเภทอ่ืนภายในงบ

รายจ่ายนีไ้ด ้  หากไมม่ีหนีค้า่สาธารณปูโภคคา้งช าระ 

              3) งบลงทนุ  ใหใ้ชจ้่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ  ท่ีก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี ้  

ตามรายการและวงเงินท่ีไดร้ับจากการจัดสรรงบประมาณ  หรือการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจ่าย  ทั้งนี้ใหป้ฏิบัติตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใชจ้่ายงบประมาณดว้ย 

            4) งบเงนิอดุหนนุ  ใหใ้ชจ้่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ  ท่ีก าหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี ้ดงันี้ 

                    4.1 ประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป  ใหใ้ชจ้่ายตามรายการและจ านวนเงินท่ีก าหนด 

ในการจดัสรรงบประมาณ  หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 
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                    4.2 ประเภทเงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ  ใหใ้ชจ้่ายตามรายการจ านวนเงิน  และรายละเอียด

อ่ืนใดท่ีก าหนดในการจัดสรรงบประมาณ  หรือการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

รายจ่าย  ทัง้นีใ้หน้ าความใน  1)  2) และ 3)  มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 
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แนวทางการใชจ่้ายงบประมาณ 

               แนวทางการใชง้บประมาณ  สถานศึกษาตอ้งวิเคราะหว่์ากิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้

ในแผนฯมีความสอดคลอ้งกับนโยบาย กลยุทธ์ จดุเนน้ของ สพฐ./สพม.และ กลยุทธ์จดุเนน้ 

ของโรงเรียน พรอ้มทั้งตรวจสอบรายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการการใชเ้งินอดุหนนุรายหัว

ว่าเป็นการใชง้บประมาณในดา้นการเรียนการสอนหรือดา้นการบริหารจดัการ ดงันี้ 

               1. ดา้นการเรียนการสอน  เป็นรายจ่ายเกี่ยวกบัการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียนโดยตรง 

เชน่ 

                            1.1 รายจ่ายเพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  ครผููส้อน 

                            1.2 รายจ่ายค่าวัสดกุารศึกษา สื่อ หลักสตูร ครภุณัฑแ์ละอปุกรณก์ารเรียน

การสอน 

                            1.3 คา่จา้งครสูอน 

              2. ดา้นการบริหาร  เป็นรายจ่ายอ่ืน ๆที่ไมเ่กี่ยวกบัการเรียนการสอนโดยตรง เชน่ 

                            2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ า ไดแ้ก่ ค่าสาธารณปูโภค ค่าจา้ง

ลกูจา้ง คา่ซ่อมแซมพสัด ุคา่น า้มนัเชื้อเพลิง คา่วัสดแุละครภุณัฑส์ านกังาน 

                            2.2 ราจ่ายเพ่ือการก่อรา้ง ปรับปรงุ ตกแต่งอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู ้ 

ระบบโสตทศันปูกรณใ์นหอ้งประชมุ 

                            2.3 รายจ่ายประเภทค่าตอบแทน   ใชส้อย   และวัสดเุพ่ือการปรับระบบ 

การบริหารจดัการตามนโยบายการปฏิรปูการศึกษา  และการบริหารจดัการโรงเรียนในรปูแบบพิเศษ

ต่าง ๆ  (โรงเรียนประเภท SBMโรงเรียนโครงการในฝัน)  เช่น  ค่าใช ้จ่ายในการจัดประชุม

คณะกรรมการโรงเรียน/พัฒนาความสัมพันธ์โรงเรียนกับชมุชน    ค่าใชจ้่ายการจัดท าขอ้มูล 

สาระสนเทศ คา่ใชจ้่ายในการจดัระบบงานภายในใหม้ีความคลอ่งตวัสงู                       

        วตัถปุระสงคก์ารจดัสรร 

                    เงินอดุหนนุ รายการค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าใชจ้่ายรายหัว) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดสรรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใชใ้ห้เกิดประโยชน ์

ตอ่การเรียนการสอนไดม้ากท่ีสดุ  โดยเฉพาะไดป้ระโยชนโ์ดยตรงแก่เด็กนกัเรียน  ตามเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

ตอนที่ 3 หลักเกณฑ์การใช้เงนิค่าจัดการเรียนการสอนรายการเงนิอุดหนุนรายหวั 
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          งบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร 

                งบประมาณท่ีสถานศึกษาไดร้ับจัดสรร  เป็นงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ  แผน

งบประมาณสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต  พัฒนาคนใหม้ีความรูค้ ู่คณุธรรมและจริยธรรม  

งบเงินอดุหนนุ  เงินอดุหนนุทัว่ไป รายการเงินอดุหนนุค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

เงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายรายหวัใหส้ถานศึกษา  ซ่ึงก าหนดเป็นผลผลิต 3  ผลผลิต ดงันี ้

ผลผลิตผูจ้บการศึกษากอ่นประถมศึกษา 

               ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 

               ผลผลิตผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 

              สถานศึกษาไดร้ับจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ (Strategic  

Performance Base  Budgeting – SPPB)  ท าใหไ้ดร้ับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินกอ้น  (Block  Grant)  

ในลักษณะของเงินอดุหนุนรายหัว   งบเงินอดุหนุนทัว่ไปรายการเงินอุดหนุนค่าใชจ้่ายในการ 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ซ่ึงปัจจบุันรัฐบาลไดอ้นุมัติค่าใชจ้่ายรายหัวนักเรียนให้สอดคลอ้ง 

กบัความเป็นจริง   โดยอนมุตัิงบประมาณ เป็นเงินอดุหนนุรายหัวการจัดการศึกษานกัเรียนในระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีโรงเรียนต่าง ๆไดร้ับ และจะติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า  

เงินอุดหนุนส่งผลต่อคณุภาพทางการศึกษาอย่างแท้จริง  ดังนั้น   สถานศึกษาจึงตอ้งบริหาร 

จดัการงบประมาณและทรพัยากรทัง้หมดที่ไดร้บัใหส้ง่ผลตอ่คณุภาพการจดัการศึกษา   

                ระดบักอ่นประถมศึกษา        คนละ    1,700 บาท 

                ระดบัประถมศึกษา               คนละ    1,900 บาท 

                ระดบั ม.ตน้                       คนละ    3,500 บาท 

                ระดบั ม.ปลาย                    คนละ   3,800 บาท 

และจัดสรรเพ่ิมเติมใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ  120  คน ระดับ

ประถมศึกษา คนละ 500บาท ระดับมัธยมศึกษา คนละ 1,000 จ านวนนกัเรียนจริงของภาคเรียน 

ท่ีแลว้  จะจัดสรรเพ่ิมเติมตามจ านวนจริง  และจะตดัโอนเงินงบประมาณใหแ้ก่สถานศึกษาโดยตรง

ตอ่ไป 

                ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ไดด้ าเนินโครงการจ่ายเงินอดุหนนุใหก้บั

สถานศึกษาโดยตรง (ค่าใชจ้่ายรายหัว) ทกุโรงในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โดยวิธีโอนเงิน

เขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน  เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนการเบิกเงิน  ลดภาระของส านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ส่งผลใหโ้รงเรียนไดร้ับเงินส าหรับการบริหารจัดการเร็วขึ้น  เมื่อโรงเรียนไดร้ับ

แจง้การโอนเงนิอดุหนนุ (คา่ใชจ้่ายรายหวั) เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารแลว้ใหด้ าเนนิการ  ดงันี้ 

                1. ใหส้ถานศึกษาตรวจสอบจ านวนเงินท่ีไดร้ับโอน   ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  โอนผา่นธนาคารกรงุไทย จ ากดั(มหาชน) ใหม้ีจ านวนเงนิถกูตอ้งตรงกนั 
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                 2.  ออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา  ลงวันท่ีท่ีไดร้ับโอนเงิน หรือวันท่ีไดร้ับทราบ

การโอนเงิน  ส่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ีไดร้ับโอนหรือ 

วันที่ไดร้บัทราบ 

                  3. ใหส้ถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผน 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ด าเนินงานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

ชดัเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การจดัท าแผนของโรงเรียนประกอบดว้ย 

             3.1  มีรายละเอียดแสดงแหลง่เงนิ ทรัพยส์ินทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามแผน

ไม่ว่า จะเป็นเงินงบประมาณท่ีไดร้ับจัดสรร หรือ เงินนอกงบประมาณท่ีโรงเรียนหา หรือไดร้ับการ

สนบัสนนุทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหม้ีฐานขอ้มลูในการค านวณตน้ทนุกิจกรรมซ่ึงเป็นตัวชี้วัด

อย่างหนึง่ในการวัดประสิทธิภาพความคุม้คา่ของการด าเนนิงานตามโครงการหรือกิจกรรม 

                      3.2  มีรายละเอียดการด าเนินงานท่ีชัดเจนไดแ้ก่ วัตถปุระสงคข์องโครงการท่ีระบุ

เป้าหมายผลผลิตหรือผลลพัธท่ี์จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ตวัชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา จ านวน

เงนิและแหลง่เงนิท่ีใชใ้นการด าเนนิงาน 

                     3.3  กิจกรรม/โครงการต่าง ๆท่ีก าหนด ไดม้ีการพิจารณาจากจดุอ่อน จดุแข็ง 

ของโรงเรียน และสะทอ้นใหเ้ห็นว่า  โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาไปในทางใด  

เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ตามแผนกลยทุธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาและ

สอดคลอ้งกบันโยบาย จดุเนน้ ทัง้ระดบั สพฐ.และสพม.หรือไม ่

3.4 งบเงินอดุหนนุค่าใชจ้่ายรายหัวส่วนใหญ่น าไปใชใ้นกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ  

เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนโดยตรง 

                    3.5 มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือบคุคลภายนอกอ่ืนๆ เขา้ร่วมพิจารณาก าหนด

แผน หรือใหแ้นวทางในการพฒันาโรงเรียนหรือใหก้ารสนบัสนนุทัง้ในดา้นเงนิสนบัสนนุ วัสดคุรภุณัฑ ์

อปุกรณ์การศึกษาหรือการเป็นวิทยากรใหค้วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ แก่ผูบ้ริหาร คร ูนักเรียน หรือ  

การสนบัสนนุใหเ้ป็นสถานประกอบการ แหลง่เรียนรู ้หรือแหลง่ฝึกงานตา่ง ๆ 

                    3.6 เสนอแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน 

                     3.7 มีการเผยแพร่  ประชาสมัพันธ ์แผนและผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของสถานศึกษาใหแ้ก ่คร ู บคุลากรภายในโรงเรียน ผูป้กครอง ชมุชน หรือสาธารณชนทัว่ไป

ไดร้ับทราบ เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือและความเขา้ใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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                  4.  การใชจ้่ายงบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา 

และควบคมุการใชเ้งินตามแผน เป็นการสอบทานการปฏิบัติของโรงเรียนว่า มีระบบการควบคมุ

ภายในเพ่ือควบคมุการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบตังิานท่ีก าหนด 

                5.  จดัท าบญัชีใหถ้กูตอ้งตามระเบียบของทางราชการ ดงันี ้

                          5.1 รายงานคงเหลือประจ าวันถกูตอ้งตรงกบัสมดุเงนิสด/ทะเบียน 

                          5.2 รายการบนัทึกรบัครบถว้นถกูตอ้งตามหลกัฐาน 

                          5.3 รายการบนัทึกจ่ายครบถว้นถกูตอ้งตามหลกัฐาน 

                          5.4 หลกัฐานการจ่ายมีล าดบัหมายเลขเรียงตามวันที่เกิดรายการ 

                          5.5 หลกัฐานการจ่ายท่ีจดัเก็บเรียงล าดบัหมายเลขตามประเภทเงนิ 

                6. รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่ายเงิน  เก็บไวท่ี้สถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบและใหง้่าย 

ตอ่การสืบคน้ 

          การใชจ่้ายเงินอดุหนนุ 

                    1. การกอ่หนีผ้กูพนัตอ้งปฏิบตัติามระเบียบของทางราชการ 

        2. เป็นไปตามวัตถปุระสงคแ์ละแผนการใชจ้่ายเงนิอดุหนนุท่ีสถานศึกษาก าหนด 

        3. ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัการจ่ายเงนิของแผน่ดิน 

        4. การใชจ้่ายเงนิตอ้งปฏิบตัติามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงั 

          การเบิกเงิน 

                     1. ตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค าสัง่  มตคิณะรฐัมนตรี ท่ีเกี่ยวขอ้ง

ตรงตามวัตถปุระสงคท่ี์จะน าเงนิไปจ่าย 

                    2. ตอ้งถึงก าหนดหรือใกลก้ าหนดจ่ายเงนิ 

                    3. ตอ้งเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ในปีปัจจบุนั  เวน้แตค่า่ใชจ้่ายคา้งเบิกขา้มปี  คา่ใชจ้่าย 

ท่ีไดร้บัแจง้ใหช้ าระหนี้ 

                   4. ผูม้ีอ านาจไดอ้นมุตักิารเบิกจ่ายแลว้ 

                    5. มีหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายถกูตอ้ง 

          การเก็บรกัษาเงิน 

                       ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง

คลัง พ.ศ. 2551 และ  ระเบียบการเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลงัในหนา้ท่ีของอ าเภอและกิ่ง

อ าเภอ พ.ศ.2520  

          วิธีการจ่ายเงิน  

                       สถานศึกษาสามารถปฏิบตัไิด ้ ดงันี้ 

                       1. จ่ายเงินสดใหผู้ข้าย  ผูร้ับจา้ง  สถานศึกษาจะตอ้งเขียนใบถอนเงินจากบัญชี 

เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์ แลว้จ่ายใหผู้ข้าย  ผูร้บัจา้ง 
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                       2. จ่ายเงินดว้ยเช็ค  สถานศึกษาจะตอ้งขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภท

กระแสรายวัน  ท่ีธนาคารเดียวกบัการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภทออมทรัพย ์ แลว้ถอนเงิน

จากบญัชีประเภทออมทรพัยแ์ละน าเขา้บญัชีประเภทกระแสรายวันเท่าจ านวนที่สัง่จ่าย 

                       3. จ่ายเงนิดว้ยแคชเชียรเ์ช็ค  สถานศึกษาจะตอ้งเขียนใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ธนาคารประเภทออมทรพัยต์ามจ านวนที่สัง่จ่าย  แลว้แลกเป็นแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนามผูข้าย/

ผูร้บัจา้ง  พรอ้มระบ ุ“ หา้มเปลี่ยนมือ “   

          การหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

                       เมื่อมีการจ่ายเงินใหก้บัผูข้าย/ผูร้ับจา้ง  สถานศึกษามีหนา้ท่ีตอ้งหักภาษีเงินได ้ณ 

ท่ีจ่ายเพ่ือน าสง่สรรพกรอ าเภอ  ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  โดยจัดท าหนงัสือรับรองการหักเงิน 

ณ ท่ีจ่าย(บก.28)  มอบใหผู้ข้าย/ผูร้บัจา้ง  1  ฉบบั และสว่นราชการเก็บไว ้1 ฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐาน  

หากมิไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่ง  ผูม้ีหนา้ท่ีจ่ายเงินตอ้งรับผิดชอบร่วมกับผูม้ีเงินได ้ โดยการ  

เสียเงนิเพ่ิมรอ้ยละ 1.5 ตอ่เดือน   ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

          การติดตาม ก ากบัและนิเทศ 

                     1. สถานศึกษาตอ้งประชาสัมพันธใ์หผู้ป้กครองนกัเรียนทราบว่าสถานศึกษาไดร้ับ

งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนเป็นคา่อะไรบา้ง  จ านวนเงินท่ีไดร้ับ  และนักเรียน

ท่ีไดม้าเรียนจะไดร้บัการดแูลในเร่ืองใดบา้ง 

                     2. สถานศึกษารายงานผลการใชจ้่ายเงินอดุหนุนใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน อย่างนอ้ยเดือนละ  1  ครั้ง  เพ่ือใหท้ราบว่างบประมาณท่ีสถานศึกษาไดร้ับนั้น  

ด าเนินการผกูพันแลว้จ านวนเท่าใด  จ านวนเงินคงเหลือท่ียังไม่ไดด้ าเนินการจ านวนเท่าใด  มีปัญหา

อปุสรรคในการด าเนนิการอย่างไร 

                     3. คณะท างานตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ออกนิเทศ  

ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือแนะน าเพ่ือใหส้ถานศึกษาใชจ้่ายเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผล  

การพฒันาการเรียนการสอนอย่างแทจ้ริง 

                         งบประมาณเงนิอดุหนนุ  ประเภทเงนิอดุหนนุทัว่ไป  รายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่าย

ในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน(ค่าใชจ้่ายรายหัว) เป็นเงินท่ีรัฐจัดสรรใหส้ถานศึกษาเพ่ือใชใ้นการ

จัดการเรียนการสอนใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุในการพัฒนาคณุภาพนกัเรียน  โดยใหใ้ชจ้่ายไดภ้ายใน 2 

ปีงบประมาณ  ส าหรับดอกเบ้ียใหน้ าส่งเป็นเงินรายไดแ้ผ่นดิน  และเงินตน้คงเหลือหลังสิ้น

ปีงบประมาณที่ 2 ใหน้ าสง่คลงัเป็นเงนิรายไดแ้ผน่ดินเชน่กนั   

          การจดัสรรค่าจดัการเรยีนการสอนรายการค่าใชจ่้ายรายหวั 

 ก่อนเร่ิมตน้ปีงบประมาณในแต่ละปี  สถานศึกษาตอ้งด าเนินการจัดท าแผนการใชจ้่าย

งบประมาณประจ าปีโดยใชข้อ้มลูนกัเรียน ณ วันที่ 10 มิถนุายน  ของทกุปี  (โปรแกรม Obec) เพ่ือให้

การใชง้บประมาณไดเ้กิดประโยชนต์่อการเรียนการสอนไดม้ากท่ีสดุ  โดยเฉพาะไดป้ระโยชนต์่อการ

เรียนการสอนมากท่ีสดุ  ตามเจตนารมณข์องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542  และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉ.2) พ.ศ.2545 ซ่ึง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ไดก้ าหนดให้

สถานศึกษาแบ่งสดัสว่นการใชเ้งนิงบประมาณ  ดงันี้ 
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             1. งบดา้นวิชาการ         รอ้ยละ  60 – 70  ของวงเงนิงบประมาณเงนิอดุหนนุรายการนี้ 

             2. งบดา้นบริหารทัว่ไป   รอ้ยละ  20 – 30  ของวงเงนิงบประมาณเงนิอดุหนนุรายการนี้ 

             3. งบส ารองจ่าย           รอ้ยละ  10 – 20  ของวงเงนิงบประมาณเงนิอดุหนนุรายการนี้ 

          ทัง้นี ้ งบประมาณทัง้  3  สว่น ตอ้งรวมกนัได ้ 100 %  ของวงเงนิงบประมาณ ท่ีไดร้บั 

การจัดสรรทั้งหมด  ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา   นโยบายและ

จุดเนน้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการพิจารณา  แตท่ั้งนีต้อ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขัน้พ้ืนฐาน และประกาศในสถานท่ีเปิดเผย เพ่ือใหข้า้ราชการคร ู บคุลากรทางการศึกษา  ผูป้กครอง

และสาธารณชนไดร้บัทราบ 

 

แผนภมิูการบรหิารงบประมาณเงินอดุหนนุสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินอดุหนนุสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรร ผ่านความเหน็ชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้านวิชาการ 60-70 % ด้านบริหารทั่วไป 20-30 % งบส ารองจ่าย 10-20 % 

งบด าเนินงาน 

ประกาศเปิดเผยในสถานศึกษา 

งบลงทุน งบบุคลากร 

ตรวจสอบภายใน 

ติดตามการใช้งบประมาณ 
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ลกัษณะการใชง้บประมาณ 

รายการเงินอดุหนนุค่าจดัการเรยีนการสอน (ค่าใชจ่้ายรายหวั) 

                     เมื่อสถานศึกษาไดร้บัจดัสรรงบประมาณ  จะตอ้งด าเนนิการบริหารงบประมาณ  

ท่ีไดร้ับ เพ่ือใชใ้นการจัดการเรียนการสอนใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุในการพัฒนานักเรียนและใหเ้ป็นไป  

ตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง  โดยใหใ้ชใ้นลกัษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดงันี ้

                    1. งบบคุลากร 

                                 1.1 คา่จา้งชัว่คราว เชน่ จา้งครอูตัราจา้งรายเดือน  พนกังานขบัรถ ฯลฯ 

                    2. งบด าเนินงาน 

                                 2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ

ทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

                                 2.2 ค่าใชส้อย เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ  ค่าจา้งซ่อมแซม  

คา่จา้งเหมาบริการ คา่พาหนะพานกัเรียนไปทศันศึกษาแหลง่เรียนรูฯ้ลฯ 

                                 2.3 คา่วัสด ุเชน่ คา่วัสดกุารศึกษา  คา่เคร่ืองเขยีน  คา่วัสดเุวชภณัฑ ์   

คา่ซ่อมแซมบ ารงุรกัษาทรพัยส์ินฯลฯ 

                    3. งบลงทนุ 

                                   3.1 ค่าครภุณัฑ ์เช่น จัดซ้ืออปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร

ฯลฯ 

                                   3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรงุท่ีดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน  ค่าถมดิน  

ถนน  รัว้  สะพาน  บ่อน า้ฯลฯ 

                           ทัง้นี ้  กรณี งบลงทนุและงบด าเนนิงาน สามารถด าเนนิการไดเ้พิ่มเตมิ  

ตามหนงัสือของส านกังบประมาณ ด่วนท่ีสดุ ท่ี นร 0702 / ว 15 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2548 

เร่ือง หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

รายการเงินอดุหนนุค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

(เงินอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐานส าหรบันกัเรยีนยากจน) 

                งบประมาณงบเงินอดุหนนุ ประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป   รายการเงินอดุหนนุค่าใชจ้่าย 

ในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (เงนิอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐานส าหรบันกัเรียนยากจน)  คือ  เงนิงบ 

ประมาณท่ีจัดสรรใหแ้ก่สถานศึกษา  ท่ีมีนกัเรียนยากจน  เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

ปีท่ี  1  ถึง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3  ใหม้ีโอกาสไดร้บัการศึกษาในระดบัที่สงูขึน้ 

               นกัเรียนยากจน หมายถึง นกัเรียนท่ีมีผูป้กครองมีรายได ้ตอ่ครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 

บาท ตอ่ปี 
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 เกณฑก์ารจดัสรร 

              จัดสรรใหน้กัเรียนท่ียากจนในชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1  ถึง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3  ของ

สถานศึกษา  สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยกเวน้สถานศึกษาสังกัดส านกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ลกัษณะการใชง้บประมาณ 

              ใหใ้ชใ้นลกัษณะแบบถัวจ่าย ค่าหนงัสือและอปุกรณก์ารเรียน ค่าเสื้อผา้และเคร่ืองแตง่กาย

นกัเรียน คา่อาหารกลางวัน และคา่พาหนะในการเดินทาง 

การใชจ่้ายงบประมาณ 

                 สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อ  

การด ารงชีวิต  และเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแ้กน่กัเรียนยากจนไดต้ามความเหมาะสม  ดงันี ้

1. คา่หนงัสือและอปุกรณก์ารเรียน   

                      จดัซ้ือแจกจ่ายใหแ้กน่กัเรียน  หรือใหยื้ม 

2. คา่เสื้อผา้และวัสดเุคร่ืองแตง่กายนกัเรียน   

                      จดัซ้ือหรือจดัจา้งผลิตแจกจ่ายใหแ้กน่กัเรียน 

3. คา่อาหารกลางวัน   

                      จัดซ้ือวัตถดุิบมาประกอบอาหาร  หรือจา้งเหมาท าอาหาร  หรือจ่ายเป็นเงินสด

ใหแ้กน่กัเรียนโดยตรง 

4. คา่พาหนะในการเดินทาง   

                      จ่ายเป็นเงนิสดใหแ้กน่กัเรียนโดยตรง  หรือจา้งเหมารถรบั-สง่นกัเรียน 

              กรณี การด า เนินการจัด ซ้ือ จัดจ้าง จัดหาต้องด า เนินการตามระเ บียบส านัก

นายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ.2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

             กรณี จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ  

อย่างนอ้ย   3  คน ร่วมกนัจ่าย โดยใชใ้บส าคญัรบัเงนิเป็นหลกัฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน 

           1. ระดบัสถานศึกษา 

              1.1 ส ารวจขอ้มลูนักเรียนยากจนและรายงานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือขอรับ 

การสนบัสนนุงบประมาณ 

              1.2 จดัสรรและใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค ์

              1.3 ด าเนนิการจดักิจกรรมและควบคมุดแูลนกัเรียนยากจน 

              1.4 รายงานผลการด าเนนิงาน 
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           2. ระดบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

               2.1 รวบรวมขอ้มลูนกัเรียนยากจนจากสถานศึกษาและรายงานส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน       

               2.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรอง  ตรวจสอบขอ้มลูและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี หรือผูแ้ทนส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา

หรือผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจดัการเรียน การสอนแตล่ะชว่งชัน้ตามความเหมาะสม 

                2.3 ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนนิงาน 

รายการเงินอดุหนนุค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

(ค่าอาหารนกัเรยีนประจ าหอพกันอน) 

                งบประมาณงบเงินอดุหนนุ  ประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไป  รายการเงินอดุหนนุค่าใชจ้่าย  

ในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  (ค่าอาหารนกัเรียนประจ าพักนอน)  คือ เงินงบประมาณท่ีจัดสรร

ใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีไดด้ าเนินการจัดท่ีพักใหแ้ก่นักเรียน  ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ไม่สะดวก  ห่างไกล  กันดาร   

ไวส้ าหรับพักอาศัย   ทั้งท่ีจัดในและนอกสถานศึกษา   โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินการควบคมุดแูล  

และจดัระบบแบบเต็มเวลา 

เกณฑก์ารจดัสรร 

 จัดสรรใหแ้ก่นักเรียนท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ไม่สะดวก  ห่างไกล กันดาร  ท าใหเ้ป็นอปุสรรค 

ต่อการเดินทางไป – กลับ ระหว่างถ่ินท่ีอยู่กับสถานศึกษา  จ าเป็นตอ้งพักอาศัยในสถานท่ี 

ท่ีสถานศึกษาจดัให ้ หรือที่อ่ืนท่ีสถานศึกษาสามารถด าเนนิการควบคมุดแูลไดใ้นระดบัชัน้ ป.1 -  ม.3   

ยกเวน้ 

1.  นกัเรียนในสถานศึกษาทัว่ไปแบบประจ า   ไดแ้ก่   โรงเรียน  ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั  

โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลัย  โรงเรียนประชามงคล  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ  จังหวัดน่าน 

ฯลฯ 

2. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ไดแ้ก ่ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ 

3. สถานศึกษาท่ีไดด้ าเนินการจัดหอพักในสถานศึกษาและไดเ้รียกเก็บเงินค่าอาหาร

นกัเรียนประจ าพักนอนทกุคนแลว้ กรณีท่ีไดเ้รียกเก็บเงินไม่ครบทกุคน  สามารถจัดสรรใหไ้ดเ้ฉพาะ

จ านวนนกัเรียนสว่นที่เหลือ และตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

ลกัษณะการใชง้บประมาณ 

 ใชเ้ป็นคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน 

การใชจ่้ายงบประมาณ 

 1. ใหส้ถานศึกษาจ่ายหรือจัดหาอาหารใหแ้ก่นกัเรียนประจ าพักนอน  โดยสามารถ

เลือกวิธีด าเนนิการได ้ดงันี้ 

  1.1 จัดซ้ือวัตถดุิบประกอบอาหาร  หรือจา้งเหมาท าอาหารโดยใหด้ าเนินการ 

ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรี  ว่าดว้ยการพสัด ุ พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ    
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1.2 จ่ายเป็นเงนิสดใหแ้กน่กัเรียน  โดยใหส้ถานศึกษาแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

อย่างนอ้ย  3 คนร่วมกนัจ่ายเงนิ  โดยใชใ้บส าคญัรบัเงนิเป็นหลกัฐาน 

 2. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ  สามารถน าไปใชจ้่ายในรายการอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กบัการจดัหาอาหารใหแ้กน่กัเรียนได ้

แนวทางการด าเนินงาน            

 1. ระดบัสถานศึกษา   

  1.1 ส ารวจขอ้มลูจากโครงการนกัเรียนประจ าพักนอนและรายงานส านกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  เพื่อเสนอขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

  1.2 จดัสรรและใชจ้่ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค ์

  1.3 ด าเนนิการจดักิจกรรมและควบคมุดแูลนกัเรียนประจ าพกันอน 

  1.4 รายงานผลการด าเนนิงาน 

 2. ระดบัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  2.1 รวบรวมขอ้มลูนกัเรียนประจ าพักนอนจากสถานศึกษาและรายงานส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

  2.2 แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรอง  ตรวจสอบขอ้มลู  และพิจารณาจัดสรร

งบประมาณ   

  2.3 ก ากบั  ตดิตาม และตรวจสอบและรายงานผลการด าเนนิงาน 
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  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ไดด้ าเนินการจ่ายเงินอดุหนนุใหก้ับ

สถานศึกษาโดยตรง (ค่าใชจ้่ายรายหัว) ทุกโรง  โดยวิธีโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการเบิกจ่าย - เงิน  ลดภาระของส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา   ส่งผลใหส้ถานศึกษาไดร้ับเงินส าหรับบริหารจัดการไดเ้ร็วขึ้น  เมื่อโรงเรียนไดร้ับแจง้  

การโอนเงนิอดุหนนุ  (คา่ใชจ้่ายรายหวั) เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารแลว้ ใหด้ าเนนิการดงันี ้

1. ใหส้ถานศึกษาตรวจสอบจ านวนเงินท่ีไดร้ับโอน   ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โอนผา่นธนาคารกรงุไทย จ ากดั(มหาชน)ใหม้ีจ านวนเงนิถกูตอ้ง ตรงกนั 

          2. ออกใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ลงวันท่ีท่ีไดร้ับโอนเงิน หรือวันท่ีได ้รับทราบ

การโอนเงินส่งส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายใน  5 วันท าการ นับแต่วันท่ีไดร้ับโอนหรือวันท่ี 

ไดร้บัทราบ 

          3. ใหส้ถานศึกษาจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้ง 

กับนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   และ

สถานศึกษา 

          4. เสนอแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา  ผ่านความเห็นชอบ 

ตอ่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

          5. รายงานผลการด าเนนิการของสถานศึกษาใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ 

         6. การใช ้จ่ ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจ า ปี 

ของสถานศึกษา 

            7. จดัท าบญัชีใหถ้กูตอ้งตามระเบียบของทางราชการ 

          8. รวบรวมหลกัฐานการเบิก-จ่ายเงนิเก็บไวท่ี้สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ 

งบประมาณเงนิอดุหนนุ  ประเภทเงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีสถานศึกษาไดร้ับ   สามารถน าไปใชจ้่าย

ในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานได ้ดงันี ้

รายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

            เงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายรายหวั 

           เงนิอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐานส าหรบันกัเรียนยากจน 

            เงนิอดุหนนุคา่อาหารนกัเรียนประจ าพกันอน 

ตอนที่ 4 แนวทางการบริหารงบประมาณเงนิอุดหนุน

สถานศึกษา 
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แผนการใชจ่้ายงบประมาณ ปี …................................................................................ 

แผนงบประมาณ :  สรา้งสงัคมแห่งการเรยีนร ูต้ลอดชีวิต  พฒันาคนใหมี้ความร ูค้ ู่คณุธรรมและจรยิธรรม   งบเงินอดุหนนุ 

รายการเงินอดุหนนุค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  (ค่าใชจ่้ายรายหวั)  

โรงเรียน ............................................................อ าเภอ.................................................. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................ 

ผลผลิตผ ูจ้บการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา 

ผลผลิตผ ูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั ผลผลิตผ ูจ้บการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

กิจกรรมการจดัการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา 

กิจกรรมการจดัการศึกษา

ประถมศึกษา 

กิจกรรมการจดัการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

กิจกรรมผ ูจ้บการศึกษา

มธัยมศึกษาตอบปลาย 

ประเภทงบ

รายจ่าย 

งบประมาณ ประเภทงบ

รายจ่าย 

งบประมาณ ประเภท 

งบรายจ่าย 

งบประมาณ ประเภท 

งบรายจ่าย 

งบประมาณ 

        

        

        

        

        

รวม  รวม  รวม  รวม  
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แผนการจดัสรรงบประมาณเงินอดุหนนุสถานศึกษา   

ตามประเภทงบประมาณ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียน .............................อ าเภอ................................. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................ปีงบประมาณ 255……… 

ล า 

ดบั 

ท่ี 

แผนงาน/

โครงการ

/กิจกรรม 

ประเภทงบประมาณ  

จ านวน

เงิน

ตาม

ประมา

ณการ

รายรบั 

วงเงินท่ีจดัสรรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ผ ูร้บัผิด

ชอบ 

งบ 

บคุลากร 

 

งบ

ด าเนินงาน 

 

งบ

ลงทนุ 

 

ดา้น

พฒันา 

การ

เรยีน

การสอน 

ดา้นบรหิารจดัการ 

ค่าตอบ

แทน 

ใชส้อย/

วสัด ุ

ค่า 

สาธารณู

ปโภค 

ค่า

ครภุณัฑ ์

ค่า 

ก่อสรา้ง

และ

ปรบัปรงุ

/ต่อเติม 

อ่ืน ๆ 

             

             

             

 รวม            

           ลงชื่อ.................................(ผูเ้สนอ)                                               ลงชื่อ …………………………………. (ผูอ้นมุตั)ิ 

            (..............................................)                                                         (................................................) 

  ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน...............................                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
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ทะเบียนคมุการใชจ่้ายงบประมาณเงินอดุหนนุสถานศึกษา 

โรงเรียน………………………ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………เขต……. 

บญัชีจดัสรรงบประมาณ  255……. 

ตามหนงัสือจดัสรร  ท่ี ศธ ………./…………ลงวันท่ี…./…../….จ านวนเงนิ……………………..บาท 

รายการ 
งบท่ี

จดัสรร 

สง่เบิกแลว้ 

คงเหลือ หมายเหต ุ

วนั เดือน ปี จ านวนเงิน 

งบบคุลากร 

1.คา่……………………………... 

2.คา่……………………………... 

ฯลฯ 

งบด าเนินงาน 

3.คา่……………………………... 

4.คา่……………………………... 

5.คา่……………………………... 

6.คา่……………………………... 

7.คา่……………………………... 

8.คา่……………………………... 

9.คา่……………………………... 

10.คา่……………………………. 

ฯลฯ 

งบลงทนุ 

11.คา่……………………………. 

12.คา่……………………………. 

ฯลฯ 

 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

 

…………… 

…………… 

    

รวมทัง้สิ้น    
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(ตวัอยา่ง การสง่ใบเสรจ็รบัเงิน เงินอดุหนนุสถานศึกษา) 

บนัทึกขอ้ความ 

 

 สว่นราชการ  โรงเรียน……………………………ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………เขต…. 

ท่ี…………/…………… วันที่…………………เดือน……………………………….พ.ศ.255………….. 

เรือ่ง    การออกใบเสรจ็เพ่ือลา้งหน้ี 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………………….. 

                     ดว้ยรบัแจง้จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ว่าไดโ้อนเงนิ

อดุหนนุ………………………………………………………………..

รายการ………………………………………………………………………………… 

เขา้บญัชีเงนิฝากของสถานศึกษาทางธนาคารกรงุไทย จ ากดั(มหาชน) สาขา………………………………….. 

บญัชีเงนิฝากเลขท่ี………………………….และไดน้ าสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคารไปตรวจสอบยอดเงนิท่ี

ธนาคารแลว้  ปรากฏว่ามียอดเงนิโอนเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของสถานศึกษาแลว้  เมื่อวันท่ี………..

เดือน………………………พ.ศ.255……จ านวนเงนิ………………บาท  มีจ านวนเงนิถกูตอ้งตรงกนั 

 

                  เห็นสมควร 

                            1. ออกใบเสร็จรบัเงนิเพ่ือลา้งหนี ้ สง่ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เขต…….. 

                            2. แจง้เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบ  ด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งตอ่ไป 

 

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในหนงัสือน าสง่ 

 

                                                      (ลงชื่อ)…………………………………………. 

                                                             (……………………………………….) 

ค าสั่งผูมี้อ านาจ 

                                   ทราบ 

                                  แจง้/ลงนามแลว้ 

 

                                                       (ลงชื่อ)(…………………………………..) 

                                             ต าแหนง่   ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………………… 

                                             วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ. 255…… 
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(ตวัอยา่ง การสง่ใบเสรจ็รบัเงิน เงินอดุหนนุสถานศึกษา) 

 

 

 

ท่ี ศธ…………./255………                                                            โรงเรียน……………………………. 

                                                                วันท่ี………เดือน……………………….พ.ศ.255……… 

เร่ือง      สง่ใบเสร็จรบัเงนิ 

เรียน     ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………….เขต……. 

อา้งถึง   (ถา้มี) หนงัสือ…………………………ท่ี ศธ………./……….ลงวันท่ี……เดือน………………พ.ศ.255…. 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย   ใบเสร็จรบัเงนิ          จ านวน……………..ฉบบั 

                    ตามหนงัสือที่อา้งถึง  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ไดโ้อนเงนิเขา้

บญัชีเงนิฝากงบเงนิอดุหนนุ  รายการ……………………………………………………………….เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคาร

ของโรงเรียน…………………………ทางธนาคารกรงุไทย จ ากดั(มหาชน) สาขา…………………………………. 

เลขบญัชี…………………….นัน้  โรงเรียน………………………………….ไดต้รวจสอบการโอนเงนิดงักลา่ว ถกูตอ้ง

แลว้  จึงไดจ้ดัสง่ใบเสร็จรบัเงนิ  จ านวน………………ฉบบั เพื่อลา้งหนีต้อ่ไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                (………………………………) 

                                               ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………….. 

 

 

 

 

กลุม่/งาน…………………. 

โทร……………………… 

e-mail  address :…………(ถา้มี) 
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(ตวัอยา่ง การสง่ใบเสรจ็รบัเงิน เงินอดุหนนุสถานศึกษา) 

รายการ……………………………………….. 

โรงเรียน……………………………กลุม่/ศนูย…์………………………อ าเภอ……………………… 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………………เขต…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

ใบเสรจ็รบัเงิน 

    (ตวัอย่างการกรอก) 

   ไดร้บัเงนิจาก        ส านกังานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

รายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (คา่ใชจ้่ายรายหวั) 

ท่ี รายการ จ านวนเงนิ 

1. 

2. 

3. 

4. 

ระดบักอ่นประถมศึกษา            (จ านวน น.ร. X 1,700 บาท) 

ระดบัประถมศึกษา                  (จ านวน น.ร. X 1,900 บาท) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้         (จ านวน น.ร. X 3,500 บาท) 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย      (จ านวน น.ร. X 3,800 บาท) 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

รวมจ านวนเงนิ XXXXXX 

ตวัอกัษร(……………………………………………) 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ    โรงเรียน……………………..ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………..เขต…… 

ท่ี……………/………………วันที…่……….เดือน……………………….พ.ศ.255……… 

เรือ่ง    รายงานเงินอดุหนนุสถานศึกษาเหลือจ่าย  ยกไปในปีงบประมาณ 255……. 

 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………… 

                        ตามที่ไดจ้ดัสรรและอนมุตัริายจ่ายเงนิอดุหนนุสถานศึกษา ซ่ึงไดด้ าเนนิการตาม 

แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 255……ท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานไปแลว้นัน้และไดจ้ดัท าทะเบียนคมุการใชจ้่ายงบประมาณเงนิอดุหนนุสถานศึกษา  ถึงวันท่ี 

30  กนัยายน  255….. สรปุผลเงนิอดุหนนุสถานศึกษาเหลือจ่ายยกไปในปีงบประมาณ 255…….ดงันี ้

 

รายการ งบท่ีจดัสรร เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ

งบบคุลากร 

งบด าเนนิงาน 

งบลงทนุ 

    

รวมทัง้สิ้น     

                     (ตวัอกัษร)…………………………………………………. 

ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

                           อนมุตัเิงนิอดุหนนุสถานศึกษาเหลือจ่าย  ยกไปในปีงบประมาณ 255…………. 

จ านวนเงนิ……………….บาท (ตวัอกัษร)……………………………………………………… 

 

ค าสั่ง 

(ลงชื่อ)                               เจา้หนา้ท่ีการเงนิ                 ทราบ 

(ลงชื่อ)                          หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีการเงนิ             อนมุติั 

(ลงชื่อ)                                 รอง ผอ.ร.ร.                                       

(ลงชื่อ)   ……………………….. 

    (………………………………….…..) 

  ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………… 

                                                             วันท่ี……เดือน………………….พ.ศ.255……. 
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สาระส าคญั 

                   ลูกจ้างชั่วคราว หมายถึง ลกูจา้งรายเดือนรายวัน  และรายชัว่โมงท่ีจา้งไว้

ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะชัว่คราวและหรือมีก าหนดเวลาจา้ง  แตท่ั้งนี้ระยะเวลาตอ้งไม่เกินปีงบประมาณ

และไม่มีการเพ่ิมค่าจา้งประจ าสามารถจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ 

ของสว่นราชการ  ลกูจา้งชัว่คราวท่ีมีอยู่ในโรงเรียน ไดแ้ก่ ครอูัตราจา้งชัว่คราว  ครพ่ีูเลี้ยง  แม่ครัว  

นกัการภารโรง ฯลฯ 

                   ค่าจา้งชั่วคราว หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งส าหรับการท างานปกติแก่ลกูจา้ง

ชัว่คราวของส่วนรวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจา้งชัว่คราว ซ่ึงสามารถเบิกจ่ายไดจ้ากเงิน

งบประมาณ  งบบคุลากร รายการคา่จา้งชัว่คราว  งบด าเนนิการ  หรือเงินนอกงบประมาณ แลว้แต่

กรณี โรงเรียนสามารถด าเนินการเบิกเงินค่าจา้งชัว่คราวรายเดือน  โดยการจัดท าเร่ืองจัดจา้ง 

ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเตมิ  

                  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งชัว่คราวตามระเบียบว่าดว้ยการจ่ายค่าจา้ง

ลกูจา้งของสว่นราชการ พ.ศ. 2526  ดงันี ้

                1. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในวันท างานปกติ  ก าหนดจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง โดย

ก าหนดเวลาท างานใหเ้ป็นไป ตามเวลาท างานของทางราชการ 

                2. การเบิกจ่ายค่าจา้งในวันหยดุประจ าสปัดาห ์ วันหยดุพิเศษ ใหถื้อเป็นการปฏิบัติงาน

นอกเวลาปกต ิ โดย อตัราจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ่ายเงนิคา่ตอบแทน

การปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 

ขัน้ตอน/แนวปฏิบติั  

                   ขัน้ตอนแนวปฏิบติัค่าจา้งเหมาบริการ  (ค่าจา้งชัว่คราวรายเดือน) สถานศึกษา

สามารถด าเนนิการได ้ดงันี้ 

                          1. ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็น 

                          2. เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ ด าเนนิการตามระเบียบพสัด ุพ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

                               2.1 ท ารายงานขอจา้ง           

                                    2.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตังิาน    

                                2.3 ท าสญัญาจา้ง พรอ้มหนงัสือค า้ประกนัสญัญา                                         

ค่าจ้างช่ัวคราว 
(จ้างครูอตัราจ้างช่ัวคราว / นักการภารโรง / พนักงานขบัรถฯ) 

 

 งบบคุลากร 

เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
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    2.4 รายงานการแจง้สง่งาน     

    2.5 ตรวจงานจา้ง               

    2.6 บนัทึกทราบผลการตรวจการจา้ง 

    2.7 ขออนมุตัเิบิกเงนิ           

เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย 

                       หลักฐานการเบิก – จ่ายงบประมาณค่าจา้งชัว่คราวรายเดือน (ค่าจา้งเหมา

บริการ) ในต าแหนง่คร ูรายเดือน  นกัการภารโรง ยาม เจา้หนา้ท่ีรักษาความสะอาด พนกังานขบัรถ 

ประกอบดว้ยรายการ ดงันี ้

                       1. หลกัฐานที่ตอ้งด าเนนิการเบิก-จ่ายในเดือนแรก 

       1.1 รายงานขอจา้ง     1   ชดุ 

        1.2 สญัญาจา้งฉบบัจริงพรอ้มอากรแสตมป์  1   ชดุ 

        1.3 ใบสง่มอบงาน     1   ชดุ 

       1.4.ใบตรวจรบั      1   ชดุ 

        1.5 บนัทึกขออนมุตัเิบิกเงนิ    1   ชดุ 

        1.6 บญัชีลงเวลา     1   ชดุ 

        1.7 ใบส าคญัรบัเงนิ     1   ชดุ 

        1.8 เลขที่บญัชีเงนิฝากธนาคาร    1   ชดุ 

                       2. หลกัฐานที่ตอ้งสง่ในเดือนตอ่ ๆ ไป 

            2.1 บนัทึกขออนมุตัเิบิกเงนิ              1   ชดุ 

           2.2 ใบสง่มอบ                         1   ชดุ 

          2.3 ใบตรวจรบั                                  1   ชดุ 

         2.4 บญัชีลงเวลา                                 1   ชดุ 

                   2.5 ใบส าคญัรบัเงนิ                            1   ชดุ 

ระเบียบ   กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

                     1. ระเบียบว่าดว้ยการจ่ายคา่จา้งลกูจา้งของสว่นราชการ พ.ศ.2526   

                      2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 

                      3. ค าสัง่ สพฐ.ท่ี 22/2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เร่ืองมอบอ านาจเกี่ยวกบั

การด าเนินการจัดท าเองการซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและควบคมุงาน  

การแลกเปลี่ยน การเชา่ การควบคมุ การจ าหนา่ยและการด าเนนิการอ่ืน ๆ 

                   4. ค าสัง่ สพฐ.ท่ี 53/2546  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546  เร่ือง มอบอ านาจปฏิบัติ

ราชการแทนเกี่ยวกบั ลกูจา้งชัว่คราว 
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ขอ้สงัเกต 

                    1. การสง่หลกัฐานการเบิกเงนิคา่จา้งใหส้ง่ภายในวันที่ 3 ของทกุเดือน กรณีสง่ไม่ทัน

จะท าใหเ้กิดปัญหาในการน าเงินกองทนุประกันสังคมส่งประกันสังคมจังหวัด  ซ่ึงอาจท าใหข้าดสิทธิ

ประโยชนท่ี์จะไดร้บัจาประกนัสงัคมได ้

                    2. ลกูจา้งชัว่คราวลาโดยไดร้บัเงนิเดือนในระหว่างลาไดเ้ฉพาะการลา  ดงัตอ่ไปนี้ 

       2.1 ในปีแรกท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน  ลาป่วยไดไ้ม่เกิน 8 วันท าการ (เวน้แตก่รณีท่ี

เร่ิมเขา้ปฏิบตังิานปีแรกไมค่รบ 6 เดือน ) และในปีถดัไปลกูจา้งชัว่คราวซ่ึงจา้งไวป้ฏิบตังิานตอ่เนือ่ง 

มีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัคา่จา้งปีหนึง่ไมเ่กิน 15 วันท าการ   ใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะห ์

ขา้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตราย  หรือการป่วยเจ็บเพราะเหต ุปฏิบตัริาชการในสว่นที่เกี่ยวกบัการลามาใช ้

บงัคบักบัลกูจา้งโดยอนโุลม 

 

                             2.2 เฉพาะลกูจา้งชัว่คราวท่ีจา้งไวต้อ่เนื่องในปีท่ี 2  ใหล้าคลอดบตุรไดไ้ม่เกิน 

90 วัน โดยใหร้บั คา่จา้งระหว่างลา 45 วัน  อีก 45 วัน  ไปรบัคา่จา้งจากประกนัสงัคม (เวน้แตก่รณี

ท่ีเร่ิมเขา้ปฏิบตังิานในปีแรกไมค่รบ 7 เดือนไมอ่ยู่ในขา่ยดงักลา่ว) 

                           2.3 ลาเขา้รบัการฝึกวิชาทหารไดไ้มเ่กิน 2 เดือน โดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกติ 

                           2.4 ลาเขา้รับการระดมพล  หรือเขา้รับการทดลองความพรัง่พรอ้มใหล้าได ้ 

ไมเ่กิน 30 วัน โดยไดร้บัคา่จา้งอตัราปกติ 

                        2.5 ลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือรับราชการทหาร  ลาไดเ้ท่าจ านวนวันท่ี

ตอ้งเดินทางไปกลบัและวันที่ตอ้งอยู่เพื่อตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหารเท่าท่ีจ าเป็น 

                         2.6  ลาพักผ่อนประจ าปีใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ 

โดยอนโุลม 

                   3. การเบิกจ่ายคา่จา้งชัว่คราว 

                       3.1 การจ่ายเงนิคา่จา้งทกุรายการ  ใหจ้่ายโดยโอนผา่นบญัชีเงนิฝากธนาคาร 

                        3.2 ลกูจา้งบรรจใุหม่  งบบคุลากร  ใหส้่งค าสัง่จา้งเพ่ือเบิกจ่ายเงิน  แจง้ขึ้น

ทะเบียนผูป้ระกนัตน และใหส้ง่ส าเนาสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ   โรงเรียน.................................……ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………………เขต……….. 

ท่ี ..................../ ................................... วันที่ ...............เดือน…………………………..พ.ศ.255…………. 

เรือ่ง    รายงานขอจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน   ต าแหน่งนกัการภารโรง 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียน............................................ 

                        ดว้ยโรงเรียน…………………………มีความตอ้งการจา้ง  ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน  

ต าแหนง่ นกัการภารโรงเนื่องจากจ าเป็นตอ้งมีผูป้ฏิบตังิานในหนา้ท่ีนกัการภารโรง   ตามที่โรงเรียน 

ไดด้ าเนนิการจดัสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  แผนงบประมาณสรา้งสงัคมแห่ง

การเรียนรูต้ลอดชีวิต  พฒันาคนใหม้ีความรูค้ ูค่ณุธรรมและจริยธรรม งบเงนิอดุหนนุ เงนิอดุหนนุ

ทัว่ไป รายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายรายหวั  

ผลผลิตผูจ้บการศึกษา (การศึกษากอ่นประถมศึกษาหรือประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

รายการคา่ตอบแทน งบบุคลากร จ านวน……………..บาท ซ่ึงโรงเรียน……………………ไดส้รรหาคดัเลือก

ลกูจา้งชัว่คราว  ปฏิบตัติามค าสัง่โรงเรียน  ตัง้แตว่ันท่ี ............................…………….ถึง 

......................................นัน้  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุ  

พ.ศ.2535   ขอ้  39  จึงขอด าเนนิการจดัจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน   ต าแหนง่นกัการภารโรง  

ดว้ยวิธีตกลงราคา ดงันี ้  

ท่ี รายการค่าจา้ง จ านวน

เงิน 

ท่ี รายการค่าจา้ง จ านวน

เงิน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ประจ าเดือนตลุาคม 2555 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2555 

ประจ าเดือน  ธนัวาคม 2555 

ประจ าเดือน  มกราคม 2556 

ประจ าเดือน  กมุภาพนัธ ์2556 

ประจ าเดือน  มีนาคม 2556 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ประจ าเดือน  เมษายน 2556 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม 

2556 

ประจ าเดือน  มิถนุายน 2556 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม 

2556 

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2556 

ประจ าเดือน  กนัยายน 2556 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

รวม 28,800 รวม 28,800 

                      รวมทัง้สิ้น    57,600   บาท          (  หา้หมื่นเจ็ดพนัหกรอ้ยบาทถว้น  ) 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และแตง่ตัง้กรรมการตรวจรบั 

งานจา้ง ดงันี ้



 

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา หน้า 42 

 

 

1)…………………………….ต าแหนง่  คร ู ประธานกรรมการ 

2)..……..…………………….ต าแหนง่  คร ู กรรมการ         

3)…………………………….ต าแหนง่  คร ู กรรมการ 

4)……………………………..กรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 

 

                                                                    ค าสั่ง               เห็นชอบ                                                                                                                                            

(ลงชื่อ)  ……………………………………. เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ                                 อนมุติั 

(ลงชื่อ)  ........................................ หวัหนา้พสัด ุ

 

 

       (ลงชื่อ) 

(………….…….…………………)                                                  

                   ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………… 

วันที่……เดือน……………………พ.ศ.255……………….                   
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บนัทึกตกลงจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน  ต าแหน่งนกัการภารโรง 

                                                                                                                                            

เลขที่…………/…………. 

                                                                         วันที่ ....... เดือน...............…………. 

พ.ศ.255……  

 บนัทึกฉบบันีท้ าขึน้ ณ โรงเรียน.........................................ต าบล……………..อ าเภอ……………….

จงัหวัด…………………..ระหว่างส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยต าแหนง่   

ผูอ้ านวยการโรงเรียน  ......................................................ผูร้บัมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   ตามค าสัง่  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ท่ี 22/2546   

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546  และที่ 29/2546  ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม  2546    ซ่ึงตอ่ไปนีเ้รียกว่า  

“ผ ูว่้าจา้ง”  ฝ่ายหนึง่กบั  .........................……………….......................... อยู่บา้นเลขท่ี  ............หมูท่ี่ .............  

ถนน ................................ต าบล ................................อ าเภอ .........................…. จงัหวัด .....................................

โทร ................................. ซ่ึงตอ่ไปนี้  เรียกว่า “ ผ ูร้บัจา้ง” อีกฝ่ายหนึง่    ทัง้สองฝ่ายมีขอ้ตกลง ดงันี ้

            1. ผูว่้าจา้ง  ตกลงจา้ง และลกูจา้งตกลงรบัจา้งเหมางาน  ในต าแหนง่ นกัการภารโรง  เพื่อ

ปฏิบตัหินา้ท่ี ณ โรงเรียน……………………………ในเวลาปฏิบตัริาชการเป็นระยะเวลา………(เดือน/ปี) โดย

เหมาคา่จา้งเป็นรายเดือนในอตัราคา่จา้ง ดงันี้ 

ท่ี รายการค่าจา้ง จ านวน

เงิน 

ท่ี รายการค่าจา้ง จ านวน

เงิน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ประจ าเดือนตลุาคม 2555 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2555 

ประจ าเดือนธนัวาคม 2555 

ประจ าเดือนมกราคม 2556 

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์2556 

ประจ าเดือนมีนาคม 2556 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

ประจ าเดือนเมษายน 2556 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2556 

ประจ าเดือนมิถนุายน 2556 

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2556 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2556 

ประจ าเดือนกนัยายน 2556 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

รวม 28,800 รวม 28,800 
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            2. ผูว่้าจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งท างานจา้งเหมาบริการในเร่ืองดงัตอ่ไปนีใ้หแ้กโ่รงเรียน 

.....................….. 

2.1 ดแูล รกัษาความสะอาดสถานท่ีราชการและทรพัยส์ินของโรงเรียน 

2.2 จดัการเกี่ยวกบัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สิ่งกอ่สรา้งอ่ืนๆ และบริเวณ 

โรงเรียนใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพรอ้มจะจดัการศึกษาไดอ้ย่างสะดวก  สะอาด  ปลอดภยัและร่มร่ืน 

2.3 ปลกูและดแูลรกัษาไมยื้นตน้  ไมด้อกไมป้ระดบั สวนหย่อม และบริเวณสนาม

รอบ ๆ โรงเรียน 

2.4 ปฏิบตัติามกฎหมายระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มตคิณะรฐัมนตรีและแบบ 

ธรรมเนยีมของทางราชการท่ีเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาของรฐั 

2.5 ปฏิบตังิานอ่ืนตามที่ผูอ้ านวยการโรงเรียน …………...........................มอบหมาย 

           3. ผูร้บัจา้งรบัรองว่าจะปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความตัง้ใจ  อตุสาหะ  เพ่ือใหง้านส าเร็จเรียบรอ้ย 

โดยจะตอ้งปฏิบตังิานตัง้แตเ่วลา  08.30 น. ถึงเวลา  16.30 น. ของทกุวัน  เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาต

เป็นอย่างอ่ืน  

           4. ผูร้บัจา้งยอมชดใชค้วามเสียหายของทรพัยส์ินของทางราชการท่ีอาจเกิดความเสียหาย

จากการปฏิบตัขิองผูร้บัจา้ง  โดยจะชดใชภ้ายใน  15  วัน  นบัตัง้แตว่ันที่ไดร้บัแจง้จากโรงเรียน 

.................................………….. ……………….. 

            5. ผูร้บัจา้งสญัญาจะประพฤตตินอยู่ในศีลธรรมอนัดี แตง่กายเรียบรอ้ย ใชก้ิริยาวาจา

สภุาพเรียบรอ้ยกบับคุลากรในโรงเรียนและบคุคลทัว่ไป  และยินดีรบัฟังค าตกัเตอืนของผูบ้ริหารและ

ขา้ราชการครใูนโรงเรียน  ผูว่้าจา้งตกลงจ่ายคา่จา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัคา่จา้งเป็นรายเดือน  

ในอตัราเดือนละ ……………  บาท เป็นเวลา ..................เดอืน  เร่ิมตัง้แตว่ันที่...............เดือน…………………………

พ.ศ.255……..จนสิ้นสญัญาจา้งเพ่ือเปลี่ยนตวัผูร้บัจา้งคนใหมห่รือตอ่สญัญาจา้งใหมไ่ด  ้

            6. ผูว่้าจา้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที  โดยมิตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้  หากผูร้บัจา้ง

กระท าการอย่างหนึง่อย่างใดหรือหลายอย่าง  ดงัตอ่ไปนี ้

                  6.1 กระท าความผิด ท าใหต้อ้งไดร้บัโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุเพราะ

กระท าความผิดทางอาญาเวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาท  หรือความผิด 

ลหโุทษ 

                  6.2 ขาดการท างานจะจ่ายคา่จา้งใหผู้ร้บัจา้งเป็นรายเดือน ไมเ่กิน วันที่ 5 ของ

เดือนถดัไป โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร 

                             6.3 กระท าการอนัเป็นความผดิวินยัอย่างรา้ยแรง  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจ าของสว่นราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน  

                  6.4 จงใจขดัค าสัง่ของผูว่้าจา้งที่สัง่ในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

              7. กรณีท่ีผูอ้ านวยการโรงเรียน……......................................พิจารณาแลว้เห็นว่าผูร้บัจา้งไม่

ตัง้ใจปฏิบตัิหนา้ท่ี  หรือหย่อนสมรรถภาพหรืออยู่ในสภาพท่ีไมอ่าจปฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้กิดผลดีแกท่าง

ราชการ 
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              8. ในกรณีท่ีผูร้ับจา้งไมส่ามารถปฏิบตัิงานในวันที่ไดร้บัมอบหมายได ้  ผูร้บัจา้งยินดีท่ีจะ

จดัหาผูม้าปฏิบตังิานแทนใน วัน เวลา และระยะเวลาที่ก าหนดโดยผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว่้าจา้งทราบ

กอ่นลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกว่า  1 วัน  กรณีท่ีไมส่ามารถจัดหาผูป้ฏิบตังิานแทนได ้ ใหผู้ว่้าจา้งคิดคืนเงนิ

อตัราคา่จา้งรายวันสง่ใหก้บัราชการเป็นรายวันไป 

              9. หากผูร้บัจา้งไมป่ฏิบตัหินา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามบนัทึกตกลงจา้งนี ้ ผูร้บัจา้งยินดีใหผู้ว่้าจา้ง

บอกเลิกขอ้ตกลงจา้งโดยผูร้บัจา้งไมเ่รียกรอ้งคา่เสียหาย  หรือมีเงือ่นไขใด ๆ ทัง้สิ้น 

  ขอ้ตกลงนีท้ าขึน้  2  ฉบบั  ขอ้ความถกูตอ้งตรงกนัเก็บไวท่ี้ผูว่้าจา้งและผูร้บัจา้ง 

ฝ่ายละ  1 ฉบบั 

 

                                (ลงชื่อ)                                      ผูว่้าจา้ง 

(........................................) 

  (ลงชื่อ)                                       ผูร้บัจา้ง 

        (........................................) 

  (ลงชื่อ)                                     พยาน 

                 (...................................... ) 

 (ลงชื่อ)                                     พยาน 

                 (...................................... ) 

 

หมายเหต ุ

      กรณีจา้งเหมาใหต้ิดอากรในอตัรา  1,000  ละ  1  บาท  เศษของ 1,000  ใหต้ดิอากรเพ่ิม  

1  บาท ในบนัทึกฉบบัจริง 
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ค าสัง่โรงเรียน .......................................................... 

ท่ี ............../................... 

เรือ่ง   แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

------------------------------- 

 

                    ดว้ยโรงเรียน............................................................โดยผูอ้ านวยการโรงเรียน

..........................…….ผูร้บัมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ตามค าสัง่มอบ

อ านาจท่ี 22 / 2546   ลงวันท่ี  8 กรกฎาคม 2546 เร่ืองมอบอ านาจการสัง่ซ้ือ สัง่จา้ง และการ

ด าเนนิการตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุจะด าเนนิการจา้งลกูจา้งชัว่คราวราย

เดือน ต าแหนง่นกัการภารโรง จ านวน 1 รายเป็นเงนิ ........................................บาท

(ตวัอกัษร)………………………………….เพื่อใหก้ารด าเนนิการจดัซ้ือพสัดดุงักลา่ว เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย

ถกูตอ้งบงัเกิดผลดีแกท่างราชการ   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 (3) แห่งระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2536 และขอ้ 9 แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ

พสัด ุพ.ศ. 2535 จึงแตง่ตัง้บคุคลตอ่ไปนีเ้ป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง คือ 

            1. นาย/นาง/นางสาว…………………………ต าแหนง่  คร ู               ประธานกรรมการ 

            2 .นาย/นาง/นางสาว…………………………ต าแหนง่  คร ู                    กรรมการ 

                      3. นาย/นาง/นางสาว………………………….ต าแหนง่  คร ู                   กรรมการ 

            4. นาย/นาง/นางสาว………………………….กรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    

กรรมการ 

                   โดยใหค้ณะกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ มีอ านาจตรวจรบังานจา้ง และใหถื้อปฏิบตัิ

ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยพสัด ุพ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยเคร่งครดั อย่าใหเ้กิด

ความเสียหายแกท่างราชการได ้

 

                          สัง่  ณ  วันที่............เดือน..........................................พ.ศ.255……….  

 

 

                                                     (ลงชื่อ)  

                   (.............................................................) 

                                             ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน..................................... 
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ใบสง่มอบงานจา้งปฏิบติังาน 

                                                                   โรงเรียน..................................................... 

                                                                   วันที่............เดือน.............พ.ศ.255... 

เร่ือง     การสง่มอบงานจา้งปฏิบติังาน 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน........................................... 

อา้งถึง   บนัทึกตกลงจา้ง  เลขที่ ..................................  ลงวันท่ี ............................................... 

                    ตามหนงัสือที่อา้งถึง  ไดต้กลงจา้งขา้พเจา้ .......................................................ต าแหนง่ 

นกัการภารโรง(อตัราจา้งชัว่คราวรายเดือน)  ท าการปฏิบตังิานรายเดือน ณ โรงเรียน  

..............................................ประจ าเดือน ....................................โดยไดร้บัคา่จา้งรายเดือน ๆ ละ............  

บาท (................................) ตัง้แตว่ันที่  ...........เดอืน………………………พ.ศ.255……..ถึง วันที่ ..….....

เดือน…………………………..พ.ศ.255……. 

                    บดันี ้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตังิานแลว้เสร็จตามเงือ่นไขท่ีก าหนด   จึงขอสง่มอบงานและขอ

เบิกจ่ายคา่จา้งเป็นเงนิ  4,880   ใหแ้กข่า้พเจา้ดว้ย  

 

      (ลงชื่อ) ...............................................ผูร้บัจา้ง 

       (...........................................) 

สว่นของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

เรียน  ผ ูอ้ านวยการโรงเรยีน ......................................... 

คณะกรรมการไดต้รวจสอบผลการปฏิบตังิานจา้งของ  ...........................……….และมี

ผลงานและปฏิบตัติามเงือ่นไขท่ีก าหนด  เพื่อโปรดทราบและควรอนมุตัิจ่ายใหผู้ร้ับจา้งตอ่ไป 

 

 

                                                    (ลงชื่อ) .....................................ประธานกรรมการ/ผูต้รวจรบั 

                                                    (...................................................) 

   (ลงชื่อ) .....................................กรรมการ 

                                                    (...................................................)  

  (ลงชื่อ) .....................................กรรมการ 

                                                    (...................................................) 
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       เสนอผลการตรวจการจา้ง                                                  

                                                                    ค าสั่ง               เห็นชอบ                                                                                                                                            

(ลงชื่อ)  ……………………………………. เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ                                 อนมุติั 

(ลงชื่อ)  ........................................ หวัหนา้พสัด ุ

       (ลงชื่อ) 

(………….…….…………………)                                                  

                     ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการ

โรงเรียน………………… 

วันที่……เดือน……………………

พ.ศ.255…..                   
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แบบค าขอรบัเงินผา่นธนาคาร 

     วันที่ ..............เดือน ......................………….พ.ศ.255………… 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียน ........................……………. 

              บคุคลธรรมดา 

        ขา้พเจา้  ...........................................................อยู่บา้นเลขที่  

.............................................ถนน  ............................................. ต าบล/แขวง .................................................. 

อ าเภอ/เขต…………………………. จงัหวัด ................................... รหสัไปรษณีย ์........................................ 

โทรศัพท ์.........................................….. 

บตัร .......................................... เลขที่  ................................................. วันที่ออกบตัร ........................……………. 

วันที่หมดอาย ุ..................................…… เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ...................................................................... 

              นิติบคุคล 

        ขา้พเจา้  ...................................ชื่อจดทะเบียนเป็นนติบิคุคล  ณ ..............................….. 

มีส านกังานใหญ่อยู่เลขที่   .............................  ถนน .............................. ต าบล/แขวง...............................…… 

อ าเภอ/เขต......................................จงัหวัด ................................... รหสัไปรษณีย ์........................................…… 

โทรศัพท ์.................................เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ..........................................โดย .......................…………….. 

ผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนันติิบคุคลปรากฏตามหนงัสือรบัรองของส านกังานทะเบียนหุน้สว่น /

บริษทั………………………. .ลงวันท่ี……เดือน………………………พ.ศ.255……และมีหนงัสือมอบอ านาจลงวันที่ 

.........เดือน………………………..พ.ศ.255……        

      มีความประสงคใ์หโ้รงเรียน…………………………โอนเงนิคา่....................................…………. 

(ระบปุระเภทเงนิท่ีโอนเขา้บญัชี)  จ านวนเงนิ  ...................................บาท(ตวัอกัษร)…………………………………. 

ตามสญัญา / ใบสัง่ซ้ือ สัง่จา้ง  เลขที่  ........................... ลงวันท่ี…….เดือน………………………………....................

พ.ศ.255…………. เขา้บญัชีเงนิฝากธนาคาร  ..........................................................สาขา .....................……….....

ชื่อบญัชี  (เจา้หนีห้รือผูม้ีสิทธิรบัเงนิ)  ............................................. เลขที่บญัชี .............................................

ทัง้นี ้ หากมีคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ้่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงนิดงักลา่ว  

จากเงนิท่ีจะไดร้บัเงนิจากทางราชการ   และพรอ้มที่จะจดัสง่ใบเสร็จรบัเงนิใหภ้ายใน   15   วันนบัแต่

วันที่โอนเงนิเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคาร 

 

      (ลงชื่อ)                                ผูย่ื้นค าขอ 

                  (………………………………….) 
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 (แบบรายงานผลการตรวจรบังานจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน ต าแหน่งนกัการภารโรง) 

 

 

 

                  โรงเรียน……………………………. 

                                                               วันที่…….........เดือน....................……………พ.ศ.255…….. 

เร่ือง    การตรวจรบังานจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน ต าแหนง่ นกัการภารโรง 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียน.............................................. 

 ตามที่โรงเรียน.............................…………….. ไดต้กลงจา้ง ...........................…………………. 

ตามบนัทึกตกลงจา้ง ท่ี .……../……… ลงวันท่ี..........เดือน………………………พ.ศ.255……ในอตัราจา้งเหมา 

เดือนละ 4,880 บาท (สี่พนัแปดรอ้ยแปดสิบบาทถว้น) นัน้  

                           บดันี ้ ลกูจา้ง ไดป้ฏิบตังิานประจ าเดือน.....................……………พ.ศ.255……………. 

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้   ตามรายละเอียดที่แนบและเห็นควรเบิกจ่ายเงินใหแ้กล่กูจา้งตอ่ไป 

 

                                 (ลงชื่อ)                                           ประธานกรรมการ 

                                                             (……………………………..……………) 

(ลงชื่อ)                                                 กรรมการ    

                  (……………………….……..…………) 

(ลงชื่อ)                                                 กรรมการ 

                                                              (………………..………………………..) 

     (ลงชื่อ)                                               กรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน               

                                                             (………………………………………...) 
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เรยีน   ผ ูอ้ านวยการโรงเรยีน........................................ 

                  เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรบังานจา้งของคณะกรรมการ ตามระเบียบส านกั

นายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ    ขอ้ 74 (4) และอนมุตัเิบิกจ่ายเงนิ 

..........………บาท ใหแ้กผู่ร้บัจา้ง 

(ลงชื่อ)                            เจา้หนา้ท่ีพสัด ุ            ค าสั่ง 

            (………………………….)                                            ทราบ 

(ลงชื่อ)                            หวัหนา้พสัด ุ                       อนมุติั 

           (………………………….)                             

                                                            

   (ลงชื่อ) 

           (……………………………..) 

                                                                ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน……………………. 

                                                                วันท่ี……เดือน…………………พ.ศ.255……. 
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บญัชีลงเวลาการปฏิบติังาน ของนกัการภารโรง 

โรงเรียน…………………... ต าบล…………….… อ าเภอ……………. .จงัหวัด…………………… 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………………..เขต  ............ 

วนั เดือน ปี ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลบั 

1  ม.ค. 5…      

2  ม.ค. 5…      

3  ม.ค. 5…      

4  ม.ค. 5…      

5  ม.ค. 5…      

6  ม.ค. 5…      

7  ม.ค. 5…      

8  ม.ค. 5…      

9  ม.ค. 5…      

10 ม.ค. 5…      

11 ม.ค. 5…      

12 ม.ค. 5…      

13 ม.ค. 5…      

14 ม.ค. 5…      

15 ม.ค. 5…      

16 ม.ค. 5…      

17 ม.ค. 5…      

18 ม.ค. 5…      

19 ม.ค. 5…      
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วนั เดือน ปี ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลบั 

20 ม.ค. 5…      

21 ม.ค. 5…      

22 ม.ค. 5…      

23 ม.ค. 5…      

24 ม.ค. 5…      

25 ม.ค. 5…      

26 ม.ค. 5…      

27 ม.ค. 5…      

28 ม.ค. 5…      

29 ม.ค. 5…      

30 ม.ค. 5…      

31 ม.ค. 5…      

 

                           (ลงชื่อ)                                  ผูต้รวจ 

                                     (.................................................) 

                           ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน.......................... 

 หมายเหต ุ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สมดุบนัทึกการปฏิบติังานนกัการภารโรง 

โรงเรียน…………………….ต าบล………………..อ าเภอ………………จงัหวัด……………... 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................................... เขต ................ 

ประจ าเดือน……………………….พ.ศ.255…….. 

วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั 

ลงช่ือ 

ผ ูร้บัจา้ง 

ลงช่ือ 

ผ ูค้วบคมุ

งาน 

 1  ม.ค. 5…    

 2  ม.ค. 5…    

 3  ม.ค. 5…    

 4  ม.ค. 5…    

 5  ม.ค. 5…    

 6  ม.ค. 5…    

 7  ม.ค. 5…    

 8  ม.ค. 5…    

 9  ม.ค. 5…    

10 ม.ค. 5…    

11 ม.ค. 5…    

12 ม.ค. 5…    

13 ม.ค. 5…    

14 ม.ค. 5…    

15 ม.ค. 5…    

16 ม.ค. 5…    

17 ม.ค. 5…    
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วนั เดือน ปี รายการปฏิบติั 

ลงช่ือ 

ผ ูร้บัจา้ง 

ลงช่ือ 

ผ ูค้วบคมุ

งาน 

18 ม.ค. 5…    

19 ม.ค. 5…    

20 ม.ค. 5…    

21 ม.ค. 5…    

22 ม.ค. 5…    

23 ม.ค. 5…    

24 ม.ค. 5…    

25 ม.ค. 5…    

26 ม.ค. 5…    

27 ม.ค. 5…    

28 ม.ค. 5…    

29 ม.ค. 5…    

30 ม.ค. 5…    

31 ม.ค. 5…    

 

(ลงชื่อ)                       ผูต้รวจงาน 

(………………………………) 

ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………. 

หมายเหต ุ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ     โรงเรียน………………………..ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..เขต……. 

ท่ี……………/………………วันที…่…….เดือน…………………………….พ.ศ.255……… 

เรือ่ง  ขออนมุตัเิบิกจ่ายเงนิอดุหนนุสถานศึกษา  คา่จา้งนกัการภารโรง 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………….. 

                        ตามที่อนมุตัใิหจ้า้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน  ต าแหนง่นกัการภารโรง ในอตัรา

เดือนละ 4,880 บาทจากงบประมาณรายจ่าย  แผนงบประมาณสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอด

ชีวิต  พฒันาคนใหม้ีความรูค้ ูค่ณุธรรมและจริยธรรม  งบเงนิอดุหนนุ  เงนิอดุหนนุทัว่ไป  รายการ

เงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประเภทงบรายจ่ายงบบคุลากร  ตามสญัญา

จา้งเลขท่ี…………./255…….ลงวันท่ี……เดือน…………………พ.ศ.255…..นัน้ 

                        บดันี ้ คณะกรรมการตรวจรบังานจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน  ต าแหนง่นกัการ

ภารโรง  ไดต้รวจรบัตามระเบียบว่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ  รวมทัง้ได ้

ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแลว้ มีเอกสารครบถว้นถกูตอ้ง  จ านวนเงนิท่ีขอเบิก………………..บาท   

คืนอตัราคา่จา้ง………..วัน เป็นจ านวนเงนิ………..บาท   หกัเงนิประกนัสงัคม……………บาท  คงจ่ายจริง

เป็นเงนิ……………บาท(ตวัอกัษร)……………………………… 

ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

                          เห็นสมควร  อนมุตัเิบิกจ่ายเงนิรายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน ประเภทงบรายจ่ายบคุลากร  จ านวน………………….บาท(ตวัอกัษร…………………………………. 

ใหแ้ก ่นาย/นาง/นางสาว………………………………… 

เงนิอดุหนนุสถานศึกษา……………………………บาท 

เบิกครัง้นี ้                ……………………………บาท 

คงเหลือเงนิทัง้สิ้น       ……………………………บาท 

 

      (ลงชื่อ)                             เจา้หนา้ท่ีการเงนิ                       ค าสั่ง                

                 (…………………………..)        อนมุติั 

                                                                             

      (ลงชื่อ)                             หวัหนา้งานการเงนิ    ทราบ 

                 (………………………….)                                                    

  

      (ลงชื่อ)                             รอง ผอ.ร.ร.                       ลงชื่อ     (…………………………….) 

                 (………………………….)                                            ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน……                                                                                                  

        วันที่……..เดือน………………..

พ.ศ.255……. 
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สาระส าคญั 

                  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ .ศ.2549   

ไดก้ าหนดความหมายการฝึกอบรม  หมายถึง  การอบรม  การประชมุทางวิชาการ หรือเชิง

ปฏิบัติการ  การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ  การบรรยายพิเศษ  การฝึกศึกษา   

การดงูาน  การฝึกงานหรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ท่ีมีวัตถปุระสงค์ 

เพื่อพฒันาบคุคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน  โดยไมม่ีการรบัปริญญา 

              วิทยากร หมายความว่า ผูบ้รรยาย ผูอ้ภิปรายหรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงท าหนา้ท่ี 

ใหค้วามรูแ้กผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรและรวมถึงผูด้  าเนนิการสมัมนาดว้ย 

               ค่าสมนาคุณวิทยากร  เป็นค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม  ท่ีจ่ายใหแ้ก่บคุคลท่ีมา 

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมใหแ้ก่ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา รวมถึงลกูจา้งประจ า 

ลกูจา้งชัว่คราว พนักงานราชการและนักเรียน  โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคณุวิทยากร  

ท่ีสงักดัหนว่ยงานเดียวกบัสว่นราชการผูจ้ดั   ดงันี้ 

                 1. ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่ง  ซ่ึงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้มีหนา้ท่ี  

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมประจ าสว่นราชการผูจ้ดั  

                 2. ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งซ่ึงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดใหม้ีหนา้ท่ีฝึกอบรม  

ใหค้ าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในต าแหน่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีล าดับรองลงมา  หรือ  

เป็นการใหค้วามรูใ้นลักษณะการปฐมนิเทศแก่ขา้ราชการในส่วนราชการท่ีตนสังกัด เช่น นกัพัฒนา

บคุคล 

                 3. กรณีมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ไมไ่ดก้ าหนดใหม้ีหนา้ท่ีเป็นวิทยากร  แตล่กัษณะงาน 

ท่ีตอ้งปฏิบตัเิป็นปกตปิระจ า  จะตอ้งท าหนา้ท่ีในการฝึกอบรม เชน่ ศึกษานเิทศก์ 

 

 

 

2.งบด ำเนินงำน 

1) ค่าตอบแทนวทิยากร  ค่าตอบแทน 
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          หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าสมนาคณุวิทยากร 

ชัว่โมงการฝึกอบรม จ่ายค่าสมนาคณุ 

ก. ลกัษณะการบรรยาย ไมเ่กิน  1  คน 

ข. ลกัษณะการอภปิราย/สมัมนาเป็นคณะ ไมเ่กิน  5  คน (รวมผูด้ าเนนิการดว้ย) 

ค. ลกัษณะแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบตัิ อภปิรายและ

สมัมนา 

ไมเ่กินกลุม่ละ  2  คน 

ง. มีวิทยากรเกินกว่าท่ีก าหนด ก.  ข.  ค. ใหเ้ฉลี่ยจ่ายไมเ่กินจ านวนตามหลกัเกณฑ ์

จ  .การนบัชัว่โมงการฝึกอบรม  ไมต่อ้งหกัเวลาท่ีพกัรบัประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

แตล่ะชัว่โมงตอ้ง   มีเวลาการฝึกอบรมไมน่อ้ยกว่า 50 นาที  กรณีไมถึ่ง 50 นาที แตไ่มน่อ้ย

กว่า 25 นาที  ใหเ้บิกจ่ายไดก้ึ่งหนึง่ 

 

อตัราค่าสมนาคณุวิทยากร                                                                                          

บาท : ชัว่โมง  : คน 

ท่ี วิทยากร 

ผ ูเ้ขา้รบัการอบรม 

ประเภท ข 

(ระดบัตน้  ระดบักลาง

และบคุคลภายนอก) 

ประเภท ข 

(ระดบัสงู) 

1. 

2. 

3. 

 

วิทยากรบคุลากรของรฐั 

วิทยากรที่มิใชบ่คุลากรของรฐั 

วิทยากรสว่นราชการผูจ้ดัการ

ฝึกอบรม 

(ใหอ้ยู่ในดลุยพินจิของหวัหนา้ 

สว่นราชการ) 

ไมเ่กิน     600 

ไมเ่กิน  1,200 

ไมเ่กิน     600   

ไมเ่กิน     800 

ไมเ่กิน  1,600 

ไมเ่กิน     800 
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ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 

              ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ  ในการเบิก-จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  สถานศึกษาตอ้ง

ด าเนนิการ  ดงันี ้

                       1. บนัทึกขออนญุาตเชิญวิทยากร 

                       2. ท าหนงัสือเชิญวิทยากร 

                       3. ส าเนาสญัญายืมเงนิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย บนัทึกขออนมุตัยืิมเงนิ(ถา้มี) 

                       4. ด าเนนิการประชมุ อบรม สมัมนา 

                       5. เบิก-จ่าย คา่สมนาคณุวิทยากร 

                       6. ประเมินผลการประชมุ  อบรม  สมัมนา 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

                        1. หนงัสือเชิญวิทยากร 

                        2. โครงการและตารางการประชมุ  อบรม  สมัมนา 

                        3.ใบส าคญัรบัเงนิ 

ระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

                         1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ 

พ.ศ.2549 

                         2. ค าสัง่ สพฐ.ท่ี 153/2546  เร่ือง  มอบอ านาจเกี่ยวกบัการจดัฝึกอบรม 

ขอ้สงัเกต 

กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผูจ้ัดการฝึกอบรม  ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของหัวหนา้  

ส่วนราชการผูจ้ัดการ    ฝึกอบรม  ท่ีจะพิจารณาจ่ายค่าสมนาคณุวิทยากรไดต้ามความจ าเป็นและ 

ในอตัราที่เหมาะสม  แตต่อ้งไมเ่กินอตัรา    ท่ีก าหนด 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ     โรงเรียน……………………………….ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………..เขต……. 

ท่ี………………../…………….. วันที่……….เดือน……………………………….พ.ศ.255……………….. 

เรือ่ง ขออนมุตัเิชิญบคุคลภายนอกเป็นวิทยากรโครงการ(ประชมุ/อมรม/สมัมนา)…… 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………………….. 

                     ดว้ยโรงเรียน……………………………….จะด าเนนิการ(ประชมุ/อบรม/สมัมนา 

โครงการ…………..…………………………….ในปีการศึกษา 255………..ระหว่างวันท่ี…….เดือน…………………….

พ.ศ.255………ถึง วันที่………เดือน……………………..พ.ศ.255……..แตย่งัขาดผูท่ี้มีความรู ้ ความสามารถท่ี

จะถ่ายทอด(วิชา/เร่ือง)………………………………………..ซ่ึงทางโรงเรียนไดพิ้จารณาแลว้      เห็นว่านาย/

นาง/นางสาว……………………………….เป็นผูเ้หมาะสมที่จะเป็นวิทยากรใน(วิชา/เร่ือง)………………………………

ดงักลา่ว  จึงเห็นสมควรเชิญมาเป็นวิทยากร(ประชมุ/อบรม/สมัมนา) ตามตารางที่ก าหนดนี ้

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                                              (…………………………..) 

                                           ต าแหนง่  คร ู ……………… 

                                                                 

 ค าสั่ง 

         เห็นชอบ 

         อนมุติั 

                                              (ลงชื่อ)…………………………………. 

    (……………………………….) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………. 

                                           วันที่……เดือน…………………พ.ศ.255……. 
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ท่ี ศธ……………./……………               โรงเรียน.....................................                                                     

  วันที…่…….เดือน…………………… พ.ศ.255……… 

เร่ือง    ขอเชิญเป็นวิทยากร 

เรียน    นาย/นาง/นางสาว……………………………… 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย   ตารางก าหนด(การประชมุ/อบรม/สมัมนา)…………………… 

                          ดว้ยโรงเรียน………………………………อ าเภอ…………………จงัหวัด………………….. 

ไดด้ าเนนิการโครงการ(ประชมุ/อบรม/สมัมนา)……………………ในปีการศึกษา 255………..และโรงเรียน 

ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า  ท่านมีความรู ้ ความสามารถท่ีจะถ่ายทอด(วิชา/เร่ือง)………………………………….. 

ใหแ้ก ่ คร ู นกัเรียน  จึงเชิญท่านไปเป็นวิทยากร(ประชมุ/อบรม/สมัมนา)……………………...ตามตาราง 

ท่ีก าหนดและสง่มาพรอ้มนี้ 

                              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                               ขอแสดงความนบัถือ 

           ……………………………………. 

                                                           ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………….. 

 

 

 

 

กลุม่/งาน…………………. 

โทร………………………. 

e-mail  address : ………….(ถา้มี) 
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ใบส าคญัรบัเงิน 

                                                                          เขยีนท่ี……………………………. 

                                                                         วันที่……….เดือน…………………พ.ศ.255…….. 

              ขา้พเจา้…………………………………….อยู่บา้นเลขท่ี……………หมูท่ี่………………….ถนน…………………..

ต าบล………………….อ าเภอ……………………..จงัหวัด…………………………..ไดร้บัเงนิจาก………………………………… 

ท่ี รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 รวม   

  จ านวนเงนิ  (ตวัอกัษร)……………………………………………….. 

 

(ลงชื่อ)                              ผูร้บัเงนิ 

     (……………………………..) 

        (ลงชื่อ)                             ผูจ้่ายเงนิ 

     (………………………………) 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ       โรงเรียน…………………………….ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………เขต….. 

ท่ี……………./…………….วันที…่……..เดือน……………………………..พ.ศ.255…….. 

เรือ่ง    ขออนมุติัเบิกจ่ายเงินอดุหนนุสถานศึกษา ค่าสมนาคณุวิทยากร 

เรียนผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………………. 

                               ตามที่อนมุตัใิหเ้ชิญบคุคลภายนอกเป็นวิทยากรด าเนนิการประชมุ/อบรม/

สมัมนาโครงการ………………………….ในวันที่……..เดือน…………………..พ.ศ.255…..ถึงวันท่ี…….เดือน………………... 

พ.ศ.255……ซ่ึงจะตอ้งจ่ายเงนิคา่สมนาคณุวิทยากร จากงบประมาณรายจ่าย  แผนงบประมาณสรา้ง

สงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต  พฒันาคนใหม้ีความรูค้ ูค่ณุธรรมและจริยธรรม  งบเงนิอดุหนนุ  

เงนิอดุหนนุทัว่ไป  รายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประเภทงบรายจ่าย

งบด าเนินงาน  จ านวน………………ชม.เป็นจ านวนเงนิ……………………บาท     

ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

                    ไดต้รวจสอบหลกัฐานแลว้ มีเอกสารครบถว้น ถกูตอ้งตามระเบียบของทางราชการ  

ควรอนมุตัเิบิกจ่ายเงนิ…………….บาท(ตวัอกัษร)……………………………ใหแ้กน่าย/นาง/นางสาว…………………… 

 เงนิอดุหนนุสถานศึกษา……………………..บาท 

 เบิกครัง้นี ้               .…………………….บาท 

 คงเหลือเงนิทัง้สิ้น       .…………………….บาท 

                                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      (ลงชื่อ)                เจา้หนา้ท่ีการเงนิ              ค าสั่ง                       

      (ลงชื่อ)                หวัหนา้งานการเงนิ                           ทราบ                              

      (ล                      รอง ผอ.ร.ร.                                   อนมุติั           

(ลงชื่อ) 

        (…………………………..) 

    ต าแหนง่ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………… 

                                                                        วันที่……..เดือน……………………พ.ศ.255……. 
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สาระส าคญั 

ค่าตอบแทนวิทยากรบคุคลภายนอก    เป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับวิทยากร

บคุคลภายนอกในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงไม่ใช่ขา้ราชการหรือลกูจา้งในสังกัด  ท่ีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณโ์ดยเฉพาะดา้นใดดา้นหนึง่ที่ไดร้บัเชิญมาเป็นวิทยากรชว่ยสอนในโรงเรียน 

                     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับ2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 39  ใหก้ระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการจัดการศึกษาทั้งดา้นวิชาการ   

งบประมาณ การบริหารงานบคุคลและการบริหารทัว่ไปไปยังคณะกรรมการและส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2544 ไดก้ าหนดใหม้ี 8 กลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยเฉพาะในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ไดเ้นน้ใหน้ักเรียนสามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตในสังคม 

ซ่ึงกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ยังขาดครดูา้นความช านาญและประสบการณ์เฉพาะดา้น  

ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชผู้ท่ี้มีความสามารถและประสบการณเ์ฉพาะดา้น ซ่ึงมีอยู่แลว้ในทอ้งถ่ินและภมูิ

ปัญญาท่ีไดร้ับการถ่ายทอดต่อ ๆกันมาจากบรรพบุรษุ  หรือไดร้ับการศึกษาอบรมจากสถาบัน 

ในชมุชน  ไดแ้ก่  วัดและครอบครัว  รวมทั้งความรูแ้ละประสบการณต์รงของคนในทอ้งถ่ิน  ท่ีไดส้ัง่

สมประสบการณจ์ากการท างาน    การประกอบอาชีพและการเรียนรูจ้ากธรรมชาติแวดลอ้ม ซ่ึงอาจ

เป็นแนวคิดกิจกรรมและบคุคลท่ีไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็น “ ภมูิปัญญาชาวบา้น “ (Wisdom) มาช่วย

สอนดา้นเทคนิคเป็นครั้งคราว  เพ่ือเป็นการตอบแทนและเป็นก าลงัใจแก่วิทยากรภายนอก ก็สมควร

จะไดร้บัคา่ตอบแทนไดต้ามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 

                  แนวปฏิบัติในการด าเนินการค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถ่ิน สถานศึกษา 

ตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้ 

                 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน คณะคร ูกรรมการ

สถานศึกษา  ไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน  5  คน  พิจารณาความพรอ้มเหตผุล  ความจ าเป็น  

โดยจดัท าโครงการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  ชมุชน  และทอ้งถ่ิน 

                2. พิจารณาผูท้รงคณุวฒิุผูม้ีความสามารถ ความช านาญ ผูม้ีประสบการณ์ มาช่วย

สอนใน กลุม่สาระการเรียนรู ้ กลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

                3. ติดต่อประสานงานผูท้รงคุณวฒิุหรือเป็นวิทยากรเป็นการภายใน เพ่ือก าหนด

ระยะเวลาในการสอน 

                4. จดัท าโครงการฯ และเสนอ ผูอ้ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนมุตัโิครงการ 

                  5. เมื่อไดร้บัอนมุตัโิครงการ ใหด้ าเนนิการดงันี้ 

                         5.1 จดัท าตารางสอนเสนอผูบ้ริหารโรงเรียนอนมุตัิ 

                         5.2 ท าหนงัสือแจง้วิทยากรฯ 

2) ค่าตอบแทนวทิยากรวชิาชีพท้องถิ่น  ค่าตอบแทน 
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                         5.3 จดัใหม้ีการประเมินผลการสอน 

                         5.4 จดัท าหลกัฐานการเบิก-จ่ายเงนิคา่ตอบแทน 

                         5.5 ตอบขอบคณุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ 

                         5.6 สรปุรายงานผลการด าเนนิงานตอ่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาธารณชน 

เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย 

                   เอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน ในประเภท 

งบด าเนนิงาน  คา่ตอบแทน ประกอบดว้ยรายการ  ดงัตอ่ไปนี้ 

                             1. ส าเนาโครงการสอนฯ 

                             2. บญัชีรายละเอียดของวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

                             3. ส าเนาตารางสอน 

                             4. ส าเนาบญัชีลงเวลา  

                             5. ส าเนาหนงัสือเชิญวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

                             6. หนงัสือตอบรบัการเป็นวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

                             7.ใบส าคญัรบัเงนิหรือการโอนเงนิเขา้บญัชีของวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

                             8. แบบใบเบิกเงนิคา่ตอบแทนพิเศษ 

                             9. หนา้งบใบส าคญัคา่ตอบแทนวิทยากรภายนอก 

ระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจ่ายเงนิคา่สอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในสถานศึกษาและสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. 2551          

 2. หนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04006/42 ลงวันท่ี 10 

มกราคม 2549 เร่ือง คา่ตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

ขอ้สงัเกต              

                  1. กรมบัญชีกลาง ไดอ้นมุัติใหเ้บิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร ในอัตราชัว่โมงละ 

200 บาท   จากเงนิงบประมาณ 

                  2. ผูร้ับผิดชอบ ท าการเตรียม/ควบคมุนกัเรียนและการวัดประเมินผล ใชเ้วลาไม่เกิน  

10 % ของคาบเวลาที่ก าหนด 

                  3. วิทยากรฯท่ีรับผิดชอบคาบเวลาท่ีเหลือ(ไม่เกิน 90 %) โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 

ไมเ่กิน 25 %  ภาคปฏิบตั ิไมเ่กิน 75 % ของคาบเวลาที่วิทยากรฯรับผิดชอบทัง้หมด 

                    การสอนภาคทฤษฎี 1 ชัว่โมง มีคา่เท่ากบั 1 หนว่ยชัว่โมง 

                    การสอนภาคปฏิบตั/ิฝึกในหอ้งทดลอง 2 ชัว่โมง มีคา่เท่ากบั 1 หนว่ยชัว่โมง 

 

 



 

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา หน้า 66 

 

                                                                                                                                                             

บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ  โรงเรียน…………………………….ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………..เขต……. 

ท่ี…………………/……………….วันที่………….เดือน………………………………...พ.ศ.255………….. 

เรือ่ง    ขออนมุติัโครงการสอนกล ุม่สาระการเรยีนร ูต่้าง ๆ และอาชีพ 

 

เรียน     ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………………. 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย    1.โครงการสอน……………………………  1     ชดุ 

                           2. ตารางก าหนดการสอน…………………..  1     ชดุ 

                           3. บญัชีและรายละเอียดวิทยากร……………  1    ชดุ 

                           4. หนงัสือเชิญเป็นวิทยากร…………………  1    ฉบบั 

                           5. หนงัสือตอบรบัการเป็นวิทยากร…………  1    ฉบบั 

                           6. ตารางสอน……………………………….   1   ฉบบั 

 

                     ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศักราช 2544   เนน้หนกัในกลุม่สาระการ

เรียนรูท่ี้เป็นภาคปฏิบตั ิเพื่อใหน้กัเรียนน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิต

ในสงัคมตอ่ไป โดยเฉพาะกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา……………………..และ

โรงเรียนไมม่ีครท่ีูมีความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์จะสอนวิชาดงักลา่วได ้เพราะเป็นวิชา

เกี่ยวกบั……………………………(งานฝีมือหรืองานเทคนคิเฉพาะวิชา)จ าเป็นตอ้งใชวิ้ทยากรเฉพาะวิชาเป็น

ครัง้คราว จึงเชิญ(นาย/นาง/น.ส……………………………….)วฒิุ……………………………อาชีพ………………….อยู่

บา้นเลขท่ี………..หมูท่ี่……..ถนน……………ต าบล/แขวง……………อ าเภอ……………………จงัหวัด…………………ซ่ึงเป็น

บคุคลภายนอกที่มีความช านาญเกี่ยวกบั 

…………………………………..สามารถถ่ายทอดวิชาความรูท้าง……………………………………..ใหแ้กน่กัเรียนได ้ 

เป็นอย่างดี  และขอจ่ายคา่ตอบแทนวิทยากร  ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั  ท่ี กค.0514/31841  

ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม 2535  ทัง้นี ้ ไดส้ง่โครงการและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งมาประกอบการ

พิจารณาพรอ้มหนงัสือนีด้ว้ยแลว้ 

 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                                                        

 

(ลงชื่อ)           ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

                                                                                  (…………………………..)  

                                                                                    ต าแหนง่  คร ู  
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 โครงการสอนวิชาชีพทอ้งถ่ิน                                                                                                                                                             

กลุม่สาระการเรียนรู…้…………………………………ระดบั                                 ประถมศึกษา 

                                                                                          มธัยมศึกษาตอนตน้ 

เร่ือง…………………………………………………………………………………………………… 

โรงเรียน……………………………………….ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………..เขต……ชัน้…………………………

จ านวนนกัเรียน   ชาย……….คน   หญิง ……….คน รวม……………….คน

สาระส าคญั…………………………………………….……. จ านวนคาบทัง้หมด……………….คน……..…จ านวนคาบท่ีคร ู

ประจ าวิชาสอน……….คน…………….จ านวนคาบส าหรบัวิทยากร……………คาบแยกเป็น 

 ภาคทฤษฎี………….คาบ 

 ภาคปฏิบัติ………….คาบ 

ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวัง 

       1…………………………………………………………. 

       2…………………………………………………………. 

       3…………………………………………………………. 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

     1……………………………………………………………………………………………………… 

     2……………………………………………………………………………………………………… 

     3……………………………………………………………………………………………………… 

สื่อการเรียนการสอน 

          …………………………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………………………… 

อปุกรณ ์

           ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการวัดผล 

           ………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ ครปูระจ าวิชา/ประจ าชัน้ (นาย/นาง/น.ส.)………………………………………………….. 

ชื่อวิทยากร………………………………………………………………………………… 
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ลงชื่อ                    ผูเ้สนอโครงการ                (ลงชื่อ)                               ผูใ้หค้วามเห็นชอบ 

       (……………………………..)                                                (……………………………) 

ต าแหนง่………………………….                        ต าแหนง่  รองผูอ้ านวยการโรงเรียนกลุม่/ฝ่าย………………… 

                                                                                

(ลงชื่อ)                      ผูอ้นมุตัโิครงการ 

ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………… 

วันที่…….เดือน……………………พ.ศ.255……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา หน้า 69 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 ท่ี……./……………                                                        โรงเรียน………………………………. 

                                                           วันที…่……เดือน……………………พ.ศ.255…… 

 

เรือ่ง  ขอเชิญเป็นวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

เรียน  (นาย/นาง/น.ส.)…………………………… 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย    ตารางก าหนดการสอน……………………..ชดุ 

                      ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พทุธศักราช 2544   เนน้หนกัในกลุ่มสาระการ

เรียนรูท่ี้เป็นภาคปฏิบตั ิ  เพื่อใหน้กัเรียนน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ และ

ด ารงชีวิตในสงัคมตอ่ไป โดยเฉพาะกลุม่สาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี และโรงเรียนได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านมคีวามรู ้  ความสามารถท่ีจะถ่ายทอดวิชา………………………………….ภาคเรียน

ท่ี…………..ปีการศึกษา 255……….   ตามตารางก าหนดการสอนท่ีสง่มาพรอ้มหนงัสือนี ้

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คงไดร้บัความอนเุคราะห์ 

 

                                                         ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                   (ลงชื่อ)    

(………………………………) 

                                                ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน……………… 

 

 

 

กลุม่/งาน……………… 

โทร…………………… 

e-mail  address : ………(ถา้มี) 
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                                                                                   เขยีนท่ี………………………………….. 

                                                                             วันที่………เดือน……………………พ.ศ.255…… 

เรือ่ง    การตอบรบัเป็นวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………… 

อา้งถึง  หนงัสือโรงเรียน………………………………ท่ี ศธ……………..ลงวันท่ี…………………………. 

                        ตามหนงัสือที่อา้งถึง   โรงเรียนไดข้อเชิญขา้พเจา้ไปเป็นวิทยากรการสอน

วิชา………………………………………………….ใหแ้กโ่รงเรียนนัน้  ขา้พเจา้ยินดีจะไปท าการสอนตามตารางสอน 

ท่ีก าหนดให ้

                        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

                                                      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                 (ลงชื่อ) 

                                               (นาย/นาง/น.ส…………………………….) 
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ก าหนดการสอนวิชาชีพทอ้งถ่ิน                                                          

ก าหนดการสอนวิชา……………………………………………….ชัน้……………. 

ภาคเรียนท่ี………………….ปีการศึกษา 255………….. 

ท่ี เน้ือหา 

จ านวนชัว่โมง 

ทฤษฎี ปฏิบติั รวม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รวม    
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แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 

(วิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน) 

โรงเรียน………………………….ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………..เขต……….ระดบั 

      ประถมศึกษา             มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ที ่ ชือ่ - สกลุ ต าแหนง่ 

ระยะเลาที่สอน 

วิชา 

เวลาท่ีสอน เวลาท่ีสอน 

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

สปัดาห ์

ที่สอน 

วนัที่ 

เดอืน 

ภาค 

ทฤษฎ ี

ภาค 

ปฏิบตั ิ

รวม 

ภาค 

ทฤษฎ ี

ภาค 

ปฏิบตั ิ

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รวมเวลาสอน       
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จ านวนเงินท่ีขอเบิก 

เวลาที่สอน…………………หนว่ยชัว่โมง  อตัราชัว่โมงละ………………….บาท  เป็นเงนิ………………….บาท 

                     

(ลงชื่อ)                             (ลงชื่อ)              ผูร้บัรอง        (ลงชื่อ)                  ผูอ้นมุติั                                                          

         (………………………)                   (………………………)                       (……………………..) 

ต าแหนง่……………………….            ต าแหนง่……………………….             ต าแหนง่…………………… 

วันที่……………………………             วันที…่………………………..                วันที่……………………….. 
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บญัชีรายละเอียดของวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

โรงเรียน……………………………ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………….เขต………… 

ท่ี ช่ือ - สกลุ อาย ุ
วฒิุ

ความร ู ้
อาชีพ ท่ีอย ู ่

เรือ่งท่ีสอน 

(รายละเอียดโดยสงัเขป) 

ระดบัชัน้ 

ท่ีสอน 

วนั เดือน ปี 

และเวลาท่ีสอน 

จ านวน 

ชัว่โมงท่ีสอน 
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หนา้งบใบส าคญัค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

โรงเรียน…………………………..ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………….เขต………… 

ระดบั         ประถมศึกษา            ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี…………. 

                มธัยมศึกษาตอนตน้       มธัยมศึกษาปีท่ี……………… 

ท่ี ช่ือ - สกลุผ ูส้อน วิชา จ านวนชัว่โมง จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  รวมทัง้สิ้น    

 

                                              (ลงชื่อ)                                           ผูเ้บิกเงนิ 

                                                                (……………………………..) 

                                                        วันที่………เดือน…………………..พ.ศ.255…… 
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บญัชีลงเวลามาปฏิบติัราชการ 

โรงเรียน………………………..ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………..เขต……. 

ประจ าเดือน……………………..พ.ศ.255……… 

วนั เดือน ปี ช่ือวิทยากร ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ 
เวลา

กลบั 

ลายมือช่ือ 

ผอ.ร.ร. 

รบัทราบ 
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ใบส าคญัรบัเงิน 

ท่ี โรงเรียน…………………………. 

                                                                            วันที…่……..เดือน……………………

พ.ศ.255…….. 

                      ขา้พเจา้………………………………….อยู่บา้นเลขท่ี………หมู่……….ต าบล………………………..

อ าเภอ…………………...จงัหวัด……………………………ไดร้บัเงนิจากโรงเรียน…………………………………. 

ดงัรายการตอ่ไปนี ้

รายการ จ านวนเงิน 

 

เป็นคา่ตอบแทนในการสอนวิชา………………………………………. 

    โรงเรียน…………………เมื่อวันที่…..เดือน………………พ.ศ.255…. 

    เวลา………………………รวม…………..ชัว่โมง ๆละ  …………บาท 

   เป็นเงนิ 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

รวมเงนิ  

 

           จ านวนเงนิ(ตวัอกัษร)……………………………………………… 

 

(ลงชื่อ)                                               ผูร้บัเงนิ 

(……………………………….) 

(ลงชื่อ)                                                ผูจ้่ายเงนิ 

(……………………………….) 

                                   วันที…่……เดือน………………………พ.ศ.255……… 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ    โรงเรียน…………………………ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………….เขต……. 

ท่ี……………../………………...วันที่………….เดือน……………………….พ.ศ.255………….. 

เรือ่ง    ขออนมุติัเบิกจ่ายเงินอดุหนนุสถานศึกษา  ค่าตอบแทนวิชาชีพทอ้งถ่ิน 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………………. 

                        ตามที่อนมุตัใิหน้าย/นาง/นางสาว…………………………….เป็นวิทยากรสอนในกลุม่สาระ

การเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา………………………………………….        ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี……….. 

        มธัยมศึกษาปีท่ี……..ภาคเรียนท่ี……….ปีการศึกษา 255…….. จากงบเงนิอดุหนนุ เงนิอดุหนนุ

ทัว่ไป รายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประเภทงบรายจ่ายงบ

ด าเนินงาน ซ่ึงไดด้ าเนนิการเสร็จเรียบรอ้ยตามก าหนดการสอนวิชาชีพทอ้งถ่ิน   มีเวลาที่สอน

จ านวน……………หนว่ยชัว่โมง   อตัราชัว่โมงละ…………บาทจ านวนเงนิท่ีขอเบิก……………บาท 

(ตวัอกัษร)………………………………….. 

ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

                       ไดต้รวจสอบหลกัฐานและเอกสารแลว้ มีครบถกูตอ้งเป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการ  เห็นสมควรอนมุตัเิบิกจ่ายรายการเงนิอดุหนนุคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ประเภทงบรายจ่ายงบด าเนนิงานจ านวน………………..บาท ตวัอกัษร)………………………………………………………….. 

ใหแ้ก ่นาย/นาง/นางสาว……………………………………………… 

เงนิอดุหนนุสถานศึกษา……………………..บาท 

 เบิกครัง้นี ้.………………………………………...บาท 

 คงเหลือเงนิทัง้สิ้น .…………………….......บาท 

 

 

         (ลงชื่อ)                   เจา้หนา้ท่ีการเงนิ      ค าสั่ง                    ทราบ 

                   (…………………………….)                                                  อนมุติั 

        (ลงชื่อ)                     หวัหนา้การเงนิ               (ลงชื่อ) 

                  (…………………………….)                                          (……………………………….) 

        (ลงชื่อ)                      รอง ผอ.ร.ร.              ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………… 

                  (…………………………….)                          วันที…่…..เดือน…………………………พ.ศ.255…… 
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สาระส าคญั 

                   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ   เป็นการอนมุัติใหข้า้ราชการและลกูจา้ง 

อยู่ปฏิบตัริาชการนอกเวลาราชการปกตโิดยไดร้ับค่าอาหารท าการนอกเวลา ในหนึ่งวันใหข้า้ราชการ

มีสิทธิไดร้ับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติได ้เพียงครั้งเดียว   ทั้งนี ้  

ใหผู้อ้ านวยการโรงเรียนมีอ านาจอนมุัติใหข้า้ราชการอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาได้  การอนมุัติ 

ให้ขา้ราชการอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติให้อนุมัติ เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น   

โดยค านึงถึงความเหมาะสม ประหยัด ความเร่งด่วนและประโยชน์ของทางราชการ  โดยตอ้ง

สอดคล้องกับระบบและวิ ธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่ ง เน ้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

ของส่วนราชการกรณีท่ีมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนยังไม่ไดอ้นมุตัิ  ใหด้ าเนินการจากผูม้ีอ านาจโดยไม่

ชักช ้า  และให้แจ้งเหตแุห่งความจ าเป็น  ท่ี ไม่อาจอนุมัติได ้ก่อนได้  และถ้าขา้ร าชการได้รับ 

ค าสัง่ใหเ้ดินทางไปราชการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการอนมุตัิใหเ้ดินทางไปราชการ

และการจัดการประชุมของทางราชการ  เมื่อกลับถึงท่ีตั้งส านักงานในวันใด  หากจ า เป็น  

ตอ้งปฏิบตังิานนอกเวลาราชการในวันนัน้  ใหเ้บิกเงนิคา่ตอบแทนได ้

       เวลาราชการปกติ  หมายถึง  เวลา  08.30 – 16.30 น.ของวันท าการปกติ และ

หมายความรวมถึงช่วงเวลาท่ีส่วนราชการก าหนดใหข้า้ราชการในสังกัดปฏิบัติราชการก าหนด  

เป็นอย่างอ่ืนดว้ย 

       วันท าการปกติ  หมายถึง วันท าการปกติของขา้ราชการและใหห้มายความรวมถึง

วันท าการปกตท่ีิสว่นราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืนดว้ย 

       วันหยดุราชการ หมายความว่าวันเสาร ์– อาทิตยห์รือวันหยดุราชการประจ า

สปัดาห ์ท่ีสว่นราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืนและใหห้มายความรวมถึงวันหยดุราชการประจ าปี  และ

วันหยดุท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดนอกเหนอืจากวันหยดุประจ าปีดว้ย 

 

        อตัราเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการปกติ 

ท่ี รายการ อตัราค่าตอบแทน 

1 ปฏิบตังิานในวันท าการ ใหม้ีสิทธิเบิกเงนิตอบแทนไดไ้มเ่กิน วันละ 4 ชม.ๆละ  50 บาท (200) 

2 ปฏิบตังิานในวันหยดุราชการ ใหม้ีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้

ไมเ่กิน  

วันละ 7 ชม.ๆละ  60 บาท (420) 

3 กรณีมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบัติงานซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของ

หนว่ยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของประโยชน์

สาธารณะหัวหน้าส่วนราชการอาจสั ่งการให้ปฏิบัติงาน

ตดิตอ่กนั  โดยใหม้ี สิทธิเบิกเงนิตอบแทนเป็นรายครัง้ไมเ่กิน 

ครัง้ละ 7 ชม.ๆละ 60 บาท (420) 

 

 

3) ค่าตอบแทนท าการนอกเวลา  ค่าตอบแทน 
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ขัน้ตอนและแนวปฏิบติั 

                  1. บนัทึกขออนมุตัปิฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

        2. การอนุมัติและออกค าสัง่แต่งตั้งขา้ราชการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

โดยค านึงถึงวงเงินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามความจ าเป็นเหมาะสม และประหยัด เพ่ือประโยชน์ 

ของทางราชการ 

       3. ปฏิบัติงาน โดยใหม้ีผูค้วบคมุดแูลการลงเวลาและการปฏิบัติงาน แลว้รายงานผล 

ตอ่ผูอ้ านวยการโรงเรียนภายใน ๑๕ วัน นบัแตว่ันที่เสร็จสิ้นการปฏิบตังิาน 

      4. รวบรวมเอกสารขออนมุัติเบิกจ่าย หรือส่งเอกสารหลักฐานขอเบิก  ภายใน ๑๕ วัน 

นบัแตว่ันเสร็จสิ้นการปฏิบตังิาน (กรณีท่ีตอ้งสง่เบิก) 

เอกสารประกอบการเบิก-จ่าย 

              1. บนัทึกขออนมุตัปิฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ซ่ึงตอ้งระบ ุ

  เหตผุลความจ าเป็น 

  ปริมาณงาน 

                              ระยะเวลา 

                              หวัหนา้ผูค้วบคมุงาน 

                              จ านวนผูป้ฏิบตังิาน 

          2. ค าสัง่แตง่ตัง้ขา้ราชการใหป้ฏิบตังิานนอกเวลาราชการปกติ 

 3. ส าเนาโครงการ (ถา้มี) 

 4. บญัชีลงเวลาการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการปกติ 

 5. หลกัฐานการจ่ายเงนิคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

ระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

                    1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจ่ายเงนิคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา

ราชการ พ.ศ. 2550 

                    2.  ค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท่ี 327/2456   

เร่ือง การมอบอ านาจอนมุตัใิห ้ ขา้ราชการและลกูจา้งอยู่ปฏิบตันิอกเวลาราชการปกต ิ

ขอ้สงัเกต 

                    1. การปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกนั  ใหน้บัเวลาทกุช่วงเวลารวมกัน   

เพื่อเบิกเงนิตอบแทนส าหรบัวันนัน้ 

                    2. ลกูจา้งชัว่คราว จะเบิกเงนิคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการไมไ่ด ้

                    3. การปฏิบตังิานท่ีมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนอ่ืนส าหรับการปฏิบัติงานนัน้แลว้  ใหเ้บิก

ไดท้างเดียว 
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                    4. การอยู่เวรยามรกัษาการณ ์ ไมอ่าจเบิกเงนิคา่ตอบแทนได ้

                    5. หลกัเกณฑพิ์จารณาอนมุตักิารปฏิบตังิานนอกเวลา มีดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พิจารณาถึงความจ าเป็นใหม้ากท่ีสดุ 

      พิจารณาอนมุติัใหป้ฏิบติังานนอกเวลาไดต้ามความเหมาะสม  โดยก าหนดชดัเจนว่า 

ใหท้ างานจ านวนกี่วนั วนัละกี่ชัว่โมง 

       พิจารณาอนมุติัใหผ้ ูท่ี้มีความจ าเป็นท่ีตอ้งปฎิบติังานโดยตรงเท่านัน้ 

       พิจารณาอนมุติัเฉพาะงานเรง่ด่วน งานสัง่การ และงานนโยบายโดยการเบิกจ่าย 

ใหอ้ย ู ่ภายในวงเงิน ท่ีไดร้บัอนมุติัเงินประจ างวด 

        ใหห้น่วยตรวจสอบภายในส ุม่ตรวจการปฏิบติังานจรงิ 

        การลงเวลาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ใหล้งเวลาตัง้แต่เริม่ปฏิบติังานจนถึงเวลา 

เลิกปฏบิติังานจรงิ ใหผ้ ูค้วบคมุงานลงลายมือช่ือก ากบัการปฏิบติังานทกุวนัโดยเครง่ครดั 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ     โรงเรียน……………………………ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………….เขต……. 

ท่ี…………/……………วันที่……………เดือน……………………………………พ.ศ.255……….. 

เรือ่ง     ขออนมุติัใหข้า้ราชการครแูละลกูจา้งปฏิบติัราชการนอกเวลาราชการปกติ 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………. 

                     ดว้ยโรงเรียน……………………………………มีความประสงคข์ออนมุตัใิหข้า้ราชการและ 

ลกูจา้งปฏิบตังิานนอกเวลาราชการปกต ิ เนือ่งจาก(เหตผุล……………………...         งานเร่งดว่น    

       งานสัง่การ         ตามนโยบายรฐับาล  /ปริมาณ / ระยะเวลาปฏิบตังิาน)………………………… 

มีนาย/นาง/นางสาว……………………………..ต าแหนง่…………………………….เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิาน 

โดยมีขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  ปฏิบตังิานนอกเวลาปกต ิ ดงันี้ 

                    1.นาย/นาง/นางสาว………………………………คร ู  

                    2.นาย/นาง/นางสาว………………………………คร ู  

                    3.นาย/นาง/นางสาว………………………………คร ู  

                    4.นาย/นาง/นางสาว………………………………คร ู  

                                    

         (ลงชื่อ)                        ผูข้ออนมุตั ิ        ค าสั่ง 

                   (…………………………….)                                    อนมุติั 

                       ต าแหนง่  คร ู                                      ไม่อนมุติั 

 

                                                                                (ลงชื่อ) 

                                                                             (……………………………..) 

ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน……………………     

       วันที่……เดือน…………………..พ.ศ.255…… 
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ค าสัง่โรงเรียน…………………………… 

ท่ี……………./255………. 

เรือ่ง    การแต่งตัง้ใหข้า้ราชการและลกูจา้งปฏิบติัราชการนอกเวลาราชการปกติ 

---------------------------------- 

                        ดว้ย  โรงเรียน………………………………….มีความจ าเป็นและเร่งดว่น  ใหข้า้ราชการและ

ลกูจา้งปฏิบตัริาชการนอกเวลาราชการปกต ิ  เนือ่งจาก (เหตผุล)………………………………………………………. 

ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องทางราชการ 

                         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45  วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน  ท่ี 1482 / 2550 เร่ือง การมอบอ านาจอนมุตัใิหข้า้ราชการและลกูจา้งปฏิบตัริาชการนอก

เวลาราชการปกต ิ จึงแตง่ตัง้ใหข้า้ราชการและลกูจา้งปฏิบตัหินา้ท่ีนอกเวลานอกราชการ ดงันี้ 

                    1.นาย/นาง/นางสาว……………………………..   ต าแหนง่  คร ู (ผูร้บัรองการปฏิบตังิาน) 

                    2.นาย/นาง/นางสาว……………………………..    ต าแหนง่  คร ู

                   3.นาย/นาง/นางสาว……………………………..    ต าแหนง่  คร ู

                     ใหข้า้ราชการและลกูจา้งปฏิบตัริาชการนอกเวลาราชการปกต ิ   ปฏิบตัหินา้ท่ีท่ีไดร้บั

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั   โดยใหห้วัหนา้ควบคมุ

งาน  ก ากบั  ตดิตามการปฏิบตัิงานโดยเคร่งครดั 

                                ทัง้นี ้ ตัง้แตว่ันที่………เดือน…………………พ.ศ.255……….. 

                                                 สัง่  ณ  วันที่………เดือน………………พ.ศ.255……… 

 

                                     (ลงชื่อ)………………………………….. 

                                           (………………………………….) 

                              ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………… 
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บญัชีลงเวลา 

ขา้ราชการและลกูจา้งปฏิบตัริาชการนอกเวลาราชการปกติ 

โรงเรียน…………………... ……..ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา………………..เขต  ............ 

ประจ าวันที่……เดือน…………………….พ.ศ.255……. 

เร่ิมปฏิบตังิานตัง้แต ่ เวลา…………………..น. ถึง เวลา…………………..น. 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลบั 

1      

2      

3      

4      

5      

 

มีผูม้าปฏิบตังิานทัง้หมด…………………..คน 

ขาดวันนี ้…………………..คน 

                             

                                  

                   (ลงชื่อ)                             ผูร้บัรองการปฏิบตังิาน 

(..............................................) 

ต าแหนง่  คร ู

หมายเหต ุ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หลกัฐานการจ่ายเงินตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

ชื่อสว่นราชการ       โรงเรียน……….(1)………………ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..เขต……...ประจ าเดือน……………(2)…………..พ.ศ.255……… 

ล าดบั

ท่ี 

(3) 

ช่ือ 

(4) 

วนัท่ีปฏิบติังาน 

(5) 

รวมเวลาปฏิบติังาน 

(6) 
จ านวน

เงิน 

(7) 

วนั เดือน ปี 

ท่ีรบัเงิน 

(8) 

ลายมือช่ือ 

ผ ูร้บัเงิน 

(9) 

หมายเหต ุ

(10)             วนัปกติ 

(ชัว่โมง) 

วนัหยดุ 

(ชัว่โมง) 

 

 

 

                   

รวม     

รวมเงนิจ่ายทัง้สิ้น (ตวัอกัษร)…………………..(11)………………….. 

ขอรบัรองว่า  ผูม้ีรายชื่อขา้งตน้ปฏิบตังิานนอกเวลาจริง 

ลงชื่อ………………….(12)………………………ผูร้บัรองการปฏิบตังิาน  

ลายมือชื่อ………………….(13)………………..ผูจ้่ายเงนิ 

หมายเหต ุ สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิรายละเอียดอ่ืน ๆไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม
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ค าอธิบายวิธีลงรายการ 

หลกัฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

การลงรายการในหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี 

 1) “ สว่นราชการ ”     ใหแ้สดงชื่อสว่นราชการท่ีจ่ายเงนิตอบแทน 

 2) “ ประจ าเดือน…………พ.ศ…....”      ใหแ้สดงว่าเงนิตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการท่ีจ่าย 

                                                เป็นเงนิตอบแทนประจ าเดือน พ.ศ. ใด 

 3) “ ล าดบัที่ ”                            ใหแ้สดงเลขล าดบัที่จ่ายเงนิตอบแทน 

 4)  “ ชื่อ ”                                 ใหแ้สดงชื่อ และนามสกลุ ของผูม้ีสิทธิรบัเงินคา่ตอบแทน 

 5) “ วันที่ปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ” ใหแ้สดงว่า ไดป้ฏิบตังิานในวันใด ตัง้แตเ่วลาใด ถึงเวลาใด   

                                                   โดยใหล้งเวลาปฏิบตังิานนอกเวลาในชอ่งวันท่ีปฏิบตังิาน เชน่ 

                                                   ปฏิบตังิานนอกเวลาเป็นเวลา 2 ชัว่โมง ในวันที่ 1 เวลา  

                                                   16.30 – 18.30น. ก็ใหแ้สดงในชอ่งวันท่ี 1 เวลา 16.30 น.  

                                                   – 18.30 น.  หรือ กรณีผูป้ฏิบตังิานดงักลา่วอยู่ ปฏิบตังิาน 

                                                   ในวันหยดุราชการ ไมเ่กินวันละ  7  ชัว่โมง  หรือกรณี  

                                                   ผูป้ฏิบตังิานดงักลา่วอยู่ปฏิบตังิานเป็นครัง้คราว หรือตาม 

                                                   นโยบายของรฐับาล เบิกไดไ้มเ่กินวันละ 7 ชัว่โมง 

6) “ รวมเวลาปฏิบตังิาน ”       ใหแ้สดงจ านวนวันท่ีปฏิบตังิานนอกเวลาทัง้สิ้นโดยใหแ้ยกว่า 

                                         วันปฏิบตังิานนอกเวลาราชการในวันท าการใหคิ้ดเป็นรายชัว่โมง 

                                         ซ่ึงเบิกไดไ้มเ่กินวันละ 4 ชัว่โมง ใหล้งในชอ่งปกติ  “ วนัปกติ ”   

                                         หรือ ปฏิบตังิานในวันหยดุราชการการปฏิบตังิานเป็นครัง้คราว 

                                         หรือตามนโยบายของรฐับาล ใหคิ้ดเป็นรายชัว่โมง เบิกไดไ้มเ่กิน 

                                         วันละ 7 ชัว่โมง ใหล้งในชอ่ง “วนัหยดุ” 

  7) “ จ านวนเงนิ ”  ใหแ้สดงจ านวนเงนิตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 

                                      ทัง้สิ่งท่ีตอ้งจ่าย 

  8) “ วัน เดือน ปี ท่ีรบัเงนิ ”  ใหผู้ร้บัเงนิ ลงวันเดือนปีท่ีรบัเงนิ 

  9) “ ลายมือชื่อผูร้บัเงนิ ”  ใหผู้ร้บัเงนิลงลายมือชื่อผูร้ับเงนิ 

 10) “ หมายเหต ุ”   ใหบ้นัทึกรายการอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

 11) “ รวมเงนิจ่ายทัง้สิ้น ”  ใหแ้สดงจ านวนเงนิท่ีจ่ายตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 

                                                ราชการทัง้สิ้นดว้ยตวัอกัษร 

 12) “ ลงชื่อ…….ผูร้บัรองการปฏิบตังิาน ” ใหผู้ป้ฏิบตังิานนอกเวลาราชการคนใดคนหนึง่ 

                                                                  เป็นผูร้บัรองการปฏิบตังิาน 

 13) “ ลายมือชื่อ………ผูจ้่ายเงนิ ”              ใหผู้จ้่ายเงนิ ลงลายมือชื่อ 
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บนัทึกขอ้ความ 

สว่นราชการ    โรงเรียน…………………………..ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………….เขต……. 

ท่ี…………./…………….วันที่…………..เดือน……………………………….พ.ศ.255………. 

เรือ่ง    ขออนมุติัเบิกจ่ายเงินอดุหนนุสถานศึกษา  ค่าตอบแทนท าการนอกเวลา 

เรียน    ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………………. 

                         ตามที่ไดอ้นมุตัใิหข้า้ราชการและลกูจา้งปฏิบตังิานนอกเวลาราชการปกต ิ 

จ านวน……………….คนในระหว่างวันท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.255…….ถึงวันท่ี……….เดือน……………………

พ.ศ.255…..โดยมีนาย/นาง/นางสาว……………………………….เป็นผูร้บัรองการปฏิบตัิงานและไดส้ง่

หลกัฐาน เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบเงนิอดุหนนุ  เงนิอดุหนนุทัว่ไป รายการเงนิอดุหนนุ

คา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ประเภทงบรายจ่ายงบด าเนนิงาน  จ านวนเงนิท่ีขอ

เบิก……………บาท(ตวัอกัษร)…………………………………. 

ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

                         ไดต้รวจสอบหลกัฐานและเอกสารแลว้  มีครบถว้น ถกูตอ้งตามระเบียบของทาง

ราชการทกุประการ  เห็นสมควรอนมุตัเิบิกจ่ายเงนิ ใหน้าย/นาง/นางสาว…………………………………..และ

คณะ 

เงนิอดุหนนุสถานศึกษา……………………..บาท 

 เบิกครัง้นี ้ .…………………….บาท 

 คงเหลือเงนิทัง้สิ้น .…………………….บาท 

                            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

            (ลงชื่อ)               ท่ีการเงนิ                       ค าสั่ง                  ทราบ 

                     (…………………………….)                                                    อนมุติั 

             (ลงชื่อ)              หวัหนา้การเงนิ               (ลงชื่อ) 

                     (…………………………….)                                          (……………………………….) 

             (ลงชื่อ)               รอง ผอ.ร.ร.                  ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการโรงเรียน………………… 

                      (…………………………….)                          วันที่……..เดือน…………………………พ.ศ.255…… 
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การบญัชีส าหรบัหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 

  เป็นระบบบัญชีท่ีกระทรวงการคลังก าหนดให้  หน่วยงานย่อยทั้งในส่วนกลางและ

สว่นภมูิภาคท่ีมีการรับเงินและน าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน และ/หรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โดย

เงนิงบประมาณดงักลา่วหนว่ยงานย่อยมิไดเ้บิกตรงตอ่กรมบญัชีกลาง  คลงัจงัหวัดหรือคลงัอ าเภอ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหก้ารบนัทึกรายการทางบญัชีของหนว่ยงานย่อยทกุแห่งเป็นไปในทางเดียวกนั 

2. เพื่อใหก้ารท ารายการของหนว่ยงายย่อยเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและถกูตอ้ง 

3. เพื่อใหส้ะดวกตอ่การควบคมุเงนิสดในความรบัผิดชอบ 

การบนัทึกรายการบญัชีของหน่วยงานยอ่ย 

1. ท าใหก้ารปฏิบตังิานทางบญัชีเป็นไปตามหลกับญัชีท่ีดีและประหยดัเวลา 

2. ท าใหส้ะดวกในการควบคมุและตรวจสอบ 

3. ท าใหม้ีการแบ่งงานและความรบัผิดชอบอย่างมีสดัสว่น 

4. ท าใหส้ามารถพิสจูนค์วามถกูตอ้งในการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ี 

5. ท าใหส้ามารถจดัท ารายงานการเงนิไดร้วดเร็ว 

หลกัการบญัชีของหน่วยงานยอ่ย  (ระบบบญัชี) 

  ใชร้ะบบบัญชีคู่  คือ  ทกุรายการทางการเงินท่ีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะตอ้งลงรายการ

บัญชีคู่คือ  เดบิตบัญชีหนึ่ง  และเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง  และผลรวมของยอดบัญชีดา้นเดบิตจะเท่ากับ

ดา้นเครดิตเสมอ  โดยก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหน่วยงานย่อยเป็นระบบบัญชีคู ่   

ซ่ึงไดร้วมสมดุบันทึกรายการขั้นตน้และขั้นปลายไว้ในสมดุเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว   

และก าหนดใหม้ีการจดัท าทะเบียนคมุเงนิแตล่ะประเภทประกอบดว้ย 

หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก ่

1.  แผนกการตา่งๆ ประจ าอ าเภอ 

2. สถานตี ารวจ 

3. สถานอีนามยั 

4. โรงเรยีนต่างๆ ในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ  

5. วิทยาลยั 

6. โรงพยาบาลตา่งๆในสว่นกลาง 

ทัง้นีไ้มร่วมถึงหนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

ประเภทของเงินท่ีสถานศึกษาไดร้บัมี  3  ประเภท  ดงันี้ 

1. เงนินอกประมาณ 

2. เงนิงบประมาณ 

3. เงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

ตอนที่ 5 การบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
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 1.  เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงนิท่ีมีกฎหมายก าหนดไมต่อ้งน าสง่เป็นเงนิรายได ้

แผน่ดิน หรือเงนิท่ีรบัอนญุาตใหเ้ก็บไวใ้หจ้่ายไดต้าม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  ไดแ้ก ่  

เงนิอดุหนนุทัว่ไป  เงนิรายไดส้ถานศึกษา เงนิบริจาค เงนิภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย เงนิประกนัสญัญา 

เงนิลกูเสือ เงนิเนตรนารี  เงนิยวุกาชาด 

 

 2.  เงินงบประมาณ  หมายถึง  เงนิท่ีสว่นราชการไดร้บัตามพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี หรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง  รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น  2  

ลกัษณะ  ไดแ้ก ่รายจ่ายของสว่นราชการ  รฐัวิสาหกิจและรายจ่ายงบกลาง 

 

3.เงินรายไดแ้ผน่ดิน  หมายถึง  เงนิท่ีสว่นราชการจดัเก็บหรือไดร้บัไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจากนติกิรรมหรือนติเิหตแุละไมม่ีกฎหมายอ่ืนใดก าหนด  

ใหส้ว่นราชการเก็บไวห้รือหกัไวเ้พื่อจ่ายโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

    3.1  เงนิรายไดแ้ผน่ดินของสถานศึกษา 

    3.2  ดอกเบ้ียจากเงนิฝากธนาคาร 

 

    3.1  เงินรายไดแ้ผน่ดินของสถานศึกษาท่ีมีการจดัเก็บประเภทต่างๆ 

   3.1.1  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  เช่น   ค่าขายสิ่งของเก่าช าร ุดท่ีจัดหาจากเงิน

งบประมาณ  คา่ขายแบบรปูรายการที่ใชเ้งนิจากเงนิงบประมาณ  

   3.1.2  คา่ธรรมเนยีมเบ็ดเตล็ด  เชน่ คา่ธรรมเนยีมสอบแขง่ขนัลกูจา้งประจ า 

   3.1.3  เงนิเหลือจ่ายปีเกา่สง่คืน  เงนิงบประมาณที่เบิกจากคลงัแลว้มีการสง่คืนคลงั

ภายหลงัสิ้นปีงบประมาณ 

 

    3.2  ดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร  เชน่ดอกเบ้ียจากเงนิฝากธนาคาร  ประเภท 

ออมทรพัยข์องเงนิอดุหนนุทัว่ไป 

 

สมดุบญัชีและเอกสาร 

 ระบบบญัชีส าหรบัหนว่ยงานย่อยเป็นระบบบญัชีคูซ่ึ่งไดร้วมสมดุบนัทึกรายการขัน้ตน้และ 

ขั้นปลายไวใ้นสมดุเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียวและมีทะเบียนคมุรายละเอียดต่างๆ 

รวม 5 ประเภท 

 หลักฐานซ่ึงแสดงการรับหรือจ่ายเงินของหน่วยงานย่อยใหถื้อเป็นเอกสารประกอบรายการ

บญัชีดงันี ้

1.  “ใบเสร็จรับเงินของบคุคลภายนอก”  เป็นเอกสารแสดงการจ่ายเงินของหน่วยงานย่อย 

ใหก้ับบคุคลภายนอกใบเสร็จดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของประมวลรัษฎากรเขียนย่อว่า  

“บจ” 

2.  “ใบส าคัญรับเงิน”  เป็นเอกสารแสดงการจ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอ่ืนใดของ 

ทางราชการ เขยีนย่อว่า “บค” 

สมดุบญัชีของหน่วยงานยอ่ย 

  ก าหนดใหม้ีเพียงเล่มเดียวคือ  สมดุเงินสดแบบหลายช่อง  สมดุเล่มนี้ท าหนา้ท่ีเป็น

สมุดบันทึกรายการขั้นตน้และเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นปลายดว้ยพรอ้มกันและมีช่องส าหรับ

ประเภทบญัชีเพียง 3 ประเภท คือ  
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(1)  เงนิงบประมาณ 

(2)  เงนินอกงบประมาณ 

(3)  เงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

 สมดุเงินสด  ใชส้ าหรับบันทึกรายการรับเงินหรือจ่ายเงินแบ่งหนา้บัญชีออกเป็น  2  ดา้น  

ดา้นซา้ยเป็นดา้นรบัเงนิดา้นขวาเป็นดา้นจ่ายเงิน แตล่ะดา้นนอกจากจะมีช่องเงินสดแลว้ยังก าหนดให้

มีช่องประเภทเงินอีก  3 ช่อง คือ เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณและเงินรายไดแ้ผ่นดิน  เพ่ือ

แยกประเภทรายการรับเงินหรือจ่ายเงินนั้น  ช่องแต่ละช่องทั้ง 3 เป็นเสมือนบัญชีแยกประเภท  3  

บญัชี  ทกุสิ้นวันท าการจะตอ้งปิดบัญชีเพ่ือหายอดคงเหลือยกไป ยอดเงินสดคงเหลือจะตอ้งเท่ากับ

ยอดคงเหลือของเงนิแตล่ะประเภทดงักลา่วรวมกนั 
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สมดุเงินสด 

พ.ศ...... ท่ี 
เอกสาร 

 
 

(2) 

รายการ
รับ 

 
 

(3) 

เดบิต เครดิต พ.ศ....... ท่ี
เอกสาร 

 
 

(7) 

รายการ
จ่าย 

 
 

(8) 

เครดิต เดบิต 
เดือน 
 
 
(1) 

วนัท่ี 
 
 
 

เงินสด 
 
 

(4) 

เงินงบ 
ประมาณ 

 
(5.1) 

เงิน
รายได ้
แผน่ดิน 
5.2) 

เงินนอก
งบ 

ประมาณ 
(5.3) 

เดือน 
 
 

(6) 

วนัท่ี 
 
 
 

เงินสด 
 
 

(9) 

เงินงบ 
ประมาณ 

 
(10.1) 

เงิน
รายได ้
แผน่ดิน 
(10.2) 

เงินนอก
งบ 
ประมาณ 
(10.3) 
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ช่องต่างๆ ในสมดุเงินสด (ดา้นรบัเงิน)  มีดงัน้ี 

ชอ่งที่ 1  “วันเดือนปี”  ส าหรบับนัทึกวันเดือนปีท่ีเกิดรายการรบัเงนิ 

ชอ่งที่ 2  “ท่ีเอกสาร”  ส าหรบับนัทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการรบัเงนิ 

ชอ่งที่ 3  “รายการ”  ส าหรบับนัทึกค าอธิบายรายการรบัเงนิโดยย่อ 

ชอ่งที่ 4  “เดบิตเงนิสด” ส าหรบับนัทึกจ านวนเงนิท่ีไดร้บั เวน้แตเ่งนิท่ีไดร้บัเนือ่งจาก 

     การเปลี่ยนสภาพของเอกสารแทนตวัเงนิ 

ชอ่งที่ 5.1  “เครดิตเงนิงบประมาณ” ส าหรบับนัทึกเงนิงบประมาณที่ไดร้บั 

ชอ่งที่ 5.2  “เครดิตเงนิรายไดแ้ผน่ดิน” ส าหรบับนัทึกเงนิรายไดแ้ผน่ดินท่ีไดร้บั 

ชอ่งที 5.3  “เครดิตเงนินอกงบประมาณ” ส าหรบับนัทึกเงนินอกงบประมาณที่ไดร้บั 

ชอ่งที่ 6  “วันเดือนปี”   ส าหรบับนัทึกวันเดือนปีท่ีเกิดรายการจ่ายเงนิ 

ชอ่งที่ 7  “ท่ีเอกสาร”   ส าหรบับนัทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการจ่ายเงนิ 

ชอ่งที่ 8  “รายการ”   ส าหรบับนัทึกค าอธิบายรายการจ่ายเงนิโดยย่อ 

ชอ่งที่ 9  “เครดิตเงนิสด”  ส าหรบับนัทึกจ านวนเงนิท่ีไดจ้่าย เวน้แตเ่งนิท่ีจ่ายเนือ่ง 

      จากการเปลี่ยนสภาพของเอกสารแทนตวัเงนิ 

ชอ่งที่ 10.1  “เดบิตเงนิงบประมาณ” ส าหรบับนัทึกเงนิงบประมาณที่จ่าย 

ชอ่งที่ 10.2  “เดบิตเงนิรายไดแ้ผน่ดิน  ส าหรบับนัทึกเงนิรายไดแ้ผน่ดินท่ีน าสง่หรือจ่ายคืน 

ชอ่งที่ 10.3  “เดบิตเงนินอกงบประมาณ” ส าหรบับนัทึกเงนินอกงบประมาณที่จ่าย 

 

ทะเบียนต่างๆ 

 ท่ีก าหนดใหม้ีตามระบบบัญชีย่อยของหนว่ยงานย่อยมี 5 ประเภท คือ 

1. ทะเบียนคมุเงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

2. ทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ 

3. ทะเบียนคมุเงนิงบประมาณ 

4. ทะเบียนคมุหลกัฐานของเบิก 

5. ทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงนิ 
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ทะเบียนคมุเงินรายไดแ้ผน่ดิน 

  ใชส้ าหรบับนัทึกรายการเกี่ยวกบัการจดัเก็บและน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดินประจ าวัน  โดยแยก

ออกตามประเภทและแสดงยอดรวมไวด้ว้ย  เมื่อมีการน าสง่เงนิรายไดแ้ผน่ดิน ใหร้วมยอดจ านวนที่

จดัเก็บทกุชอ่ง “ประเภทเงนิรายไดแ้ผน่ดิน” และชอ่ง “รวม) แลว้บนัทึกจ านนท่ีน าสง่ดว้ยตวัเลข 

ในวงเล็บ  ถา้จ านวนที่น าสง่นอ้ยกว่าจ านวนที่จดัเก็บก็ใหบ้นัทึกจ านวนคงเหลือในชอ่ง “ประเภทเงนิ

รายไดแ้ผน่ดิน”  และชอ่ง “รวม”  จ านวนเงนิรายไดแ้ผน่ดินคงเหลือในมือขณะใดขณะหนึง่ทกุชอ่ง 

“ประเภทเงนิรายไดแ้ผน่ดิน” รวมกนัจะเท่ากบัชอ่งรวมและเท่ากบัยอดคงเหลือ “เงนิรายไดแ้ผน่ดิน” 

ในสมดุเงนิสดดว้ย 

การน าสง่เงินรายไดแ้ผน่ดิน 

1. เขยีนใบน าสง่  2  ฉบบั มีขอ้ความตรงกนัเพ่ือย่ืนตอ่ สพม.39 

2. เมื่อน าสง่แลว้จะคืนใบน าสง่  1  บนัและใบเสร็จรบัเงนิของ สพม.39 

3. บนัทึกรายการน าสง่ในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

4. บนัทึกรายละเอียดการน าสง่ในทะเบียนคมุเงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

เม่ือสิ้นวนัเวลาการบัจ่ายในวนัหน่ึงๆ 

 บนัทึกบญัชีในสมดุเงนิสดทกุวันท่ีมีการรบัจ่ายเงนิท ารายงานคงเหลือประจ าวันทกุวัน 

ท่ีมีการรบัจ่ายเงนิ 

การท ารายงานการรบัจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษา 

 ในรายงานนีส้ว่นที่แสดงการรบัและจ่ายใหเ้ก็บตวัเลขจากทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ

ประเภทเงนิรายไดส้ถานศึกษา ชอ่ง “รบัและจ่ายไของยอดรวม  ณ วันสิ้นเดือนแลว้สง่ สตง.  

รายงานประเภทเงินคงเหลือ 

 ใหเ้ก็บตวัเลขยอดคงเหลือเมื่อสิ้นวันท าการสดุทา้ยของเดือนจากทะเบียนคมุเงนิงบประมาณ 

ทะเบียนคมุเงนิราไดแ้ผน่ดินและทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณแสดงไวใ้นรายงานประเภทเงนิ

คงเหลือแลว้สง่ตอ่สว่นราชการผูเ้บิก  1  ชดุ  เก็บไวท่ี้โรงเรียน  1  ชดุ 
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ทะเบียนคมุเงินรายไดแ้ผน่ดิน 

 

พ.ศ... ท่ี

เอกสาร 

(2) 

รายการ 

(3) 

ประเภทเงินรายไดส้ถานศึกษา (4) 

รวม 

(5) 

เดือน 

(1) 

วนัท่ี ดอกเบ้ีย 

เงินอดุหนนุ 

 อ่ืนๆ

ระบ.ุ...... 

 อ่ืนๆ

ระบ.ุ...... 

 อ่ืนๆ

ระบ.ุ...... 

 อ่ืนๆระบ ุ

....... 
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ช่องต่างๆในทะเบียนคมุเงินรายไดแ้ผน่ดิน ดงัน้ี 

ชอ่งที่ 1   “วันเดือนปี”  ส าหรบับนัทึกวันเดือนปีท่ีเกิดรายการจดัเก็บ หรือน าสง่เงนิ 

       รายไดแ้ผน่ดิน 

ชอ่งที่ 2   “ท่ีเอกสาร”  ส าหรบับนัทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการ 

ชอ่งที่ 3   “รายการ”  ส าหรบับนัทึกค าอธิบายรายการจดัเก็บหรือน าสง่เงนิรายได ้

      แผน่ดินโดยย่อ 

ชอ่งที่ 4   “ประเภทเงนิรายไดแ้ผน่ดิน” ส าหรบับนัทึกจ านวนเงนิตามประเภทของเงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

      ท่ีจดัเก็บหรือน าสง่ 

ชอ่งที่ 5  “รวม”  ส าหรบับนัทึกจ านวนเงนิรวมของเงนิรายไดแ้ผน่ดินทกุประเภท 

     ท่ีจดัเก็บหรือน าสง่เงนิแตล่ะครัง้ 

ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ 

 ใชส้ าหรบับนัทึกรายการเกี่ยวกบัการรบัจ่ายเงนินอกงบประมาณแยกตามประเภท เชน่ เงนิ 

มดัจ าประกนัสญัญารบัจากบคุคลภายนอกจ านวนเงินคงเหลือของเงนินอกงบประมาณทกุประเภท

ขณะใดขณะหนึง่รวมกนัจะเท่ากบัยอดคงเหลือของชอ่ง “เงนินอกงบประมาณ” ในสมดุเงนิสด 

ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ 

พศ....  

ท่ีเอกสาร รายการ รบั จ่าย คงเหลือ 

เดือน วันที่ 
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ช่องต่างๆ ในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ  มีดงัน้ี 

ชอ่งที่ 1  “วันเดือนปี” ส าหรบับนัทึกวันเดือนปีท่ีเกิดรายการรบัจ่ายเงนินอกงบประมาณ 

ชอ่งที่ 2  “ท่ีเอกสาร” ส าหรบับนัทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการ 

ชอ่งที่ 3  “รายการ” ส าหรบับนัทึกค าอธิบายรายการรบัหรือจ่ายเงนินอกงบประมาณโดยย่อ 

ชอ่งที่ 4   “รบั”  ส าหรบับนัทึกจ านนเงนินอกงบประมาณที่ไดร้บั 

ชอ่งที่ 5  “จ่าย” ส าหรบับนัทึกจ านวนเงนินอกงบประมาณที่จ่าย 

ชอ่งที่ 6  “คงเหลือ” ส าหรบัแสดงยอดคงเหลือเงนินอกงบประมาณแต่ละประเภททกุครัง้ 

    ท่ีเกิดรายการแตใ่นกรณีท่ีมีรายการในวันเดียวกนัจะแสดงยอดคงเหลือ 

    เพียงครัง้เดียวในรายการสดุทา้ยของวันก็ได ้

 

ทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงิน 

 ใชส้ าหรบับนัทึกรายละเอียดเกี่ยวกบัเอกสารท่ีใหถื้อเสมือนเงนิสด เชน่ เช็ค หรือธนาณัติ 

ท่ีไดร้บัจากบคุคลภายนอก ใบส าคญัรองจ่าย สญัญารบัรองการยืมเงนิ ใบเบิกเงนิเพ่ือจ่าย 

ในราชการเป็นตน้  ส าหรบัสมดุคูฝ่ากแมจ้ะใหถื้อเสมือนเงนิสด  แตไ่มต่อ้งบนัทึกผา่นทะเบียนนี้ 
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ทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงิน 

พ.ศ... (1) 

ประเภทเอกสาร/รายการ  

(2) 

เลขท่ี 

(3) 

จ านวนเงิน 

(4) 

วนัท่ีเปลี่ยนสภาพ 

(5) 

หมายเหต ุ

(6) 

เดือน วนัท่ี 
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 ช่องต่างๆ ในทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงินมีดงัน้ี 

ชอ่งที่ 1   “วันเดือนปี”  ส าหรบับนัทึกวันเดือนปีท่ีไดร้บัเอกสารแทนตวัเงนิ 

ชอ่งที่ 2   “ประเภท”  ส าหรบับนัทึกประเภทเอกสารแทนตวัเงนิ 

ชอ่งที่ 3   “เลขที่”  ส าหรบับนัทึกเลขท่ีเอกสารแทนตวัเงนิ 

ชอ่งที่ 4   “จ านวนเงนิ”  ส าหรบับนัทึกจ านวนเงนิของเอกสารแทนตวัเงนิ 

ชอ่งที่ 5   “วันที่เปลี่ยนสภาพ” ส าหรบับนัทึกวันเดือนปีท่ีเอกสารแทนตวัเงนิไดเ้ปลี่ยนสภาพ 

     เป็นเงนิสดหรือใบส าคญัแลว้ 

ชอ่งท่ี 6  “หมายเหต”ุ  ส าหรบับนัทึกขอ้ความอ่ืนใดท่ีจ าเป็น 
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  ขัน้ตอนการลงบญัชีตามค ู่มือการบญัชีส าหรบัหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2515 

1.  เงินงบประมาณ 

เม่ือรบัหลกัฐานขอเบิก บนัทึกในทะเบียนคมุหลกัฐานขอเบิก 

เม่ือไดร้บัเงินตามท่ีขอเบิก 1.  บนัทึกรายการรบัเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายการรบั 

    2.  บนัทึกรายการรบัเงนิในทะเบียนคมุเงนิงบประมาณ 

เม่ือจ่ายเงินใหแ้ก่ผ ูข้อเบิก 1.  บนัทึกรายการจ่ายเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

    2. บนัทึกการจ่ายเงนิในทะเบียนคมุเงนิงบประมาณ 

เม่ือสง่ใชใ้บส าคญัหรอืเงินเหลือจ่ายต่อสว่นราชการผ ูเ้บิก บนัทึกการหกัลา้งในใบเบิก

เงนิเพ่ือจ่ายในราชการและสมดุคูม่ือเบิกเงนิเพ่ือจ่ายในราชการ 

 2.  เงินนอกงบประมาณไดแ้ก่ 

  2.1  เงนิรายไดส้ถานศึกษา 

  2.2  เงนิอดุหนนุทัว่ไป 

  2.3  เงนิประกนัสญัญา 

  2.4  เงนิภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

  2.5  เงนิบริจาคโดยมีวัตถปุระสงค ์

 2.1  เงินรายไดส้ถานศึกษา  

     เม่ือรบัเงิน 

1.1.1 ออกใบเสร็จรบัเงนิ 

1.1.2 บนัทึกรายการรบัเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายรบั 

1.1.3 บนัทึกการรบัในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณประเภทเงนิรายไดส้ถานศึกษา 

  เม่ือจ่ายเงิน 

1.1.4 ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานการจ่ายหรือใบส าคญัคู่จ่าย 

1.1.5 บนัทึกรายการจ่ายในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

1.1.6 บนัทึกการจ่ายเงนิในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณประเภทเงนิรายได้

สถานศึกษา 

  การน าเงินฝาก สพม.39 

1. จดัท าใบน าฝาก 2 ฉบบัมีขอ้ความตรงกนั 

2. บนัทึกการฝากในสมดุคูฝ่ากเงนิรายไดส้ถานศึกษาหรือเงนิบ ารงุการศึกษา 

   น าใบน าฝาก     และสมดุคูฝ่ากพรอ้มเงนิสดย่ืนตอ่สว่นราชการท่ีรบัฝาก  หากมี 

 จ านวนมากใหป้ระสาน กบัเจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบโดยตรงว่าควรปฏิบตัอิย่างไร  

 การถอนเงินฝาก สพม.39 

1. จดัท าใบเบิกถอน 2 ฉบบั มขีอ้ความตรงกนั 

2. บนัทึกการถอนในสมดุคูฝ่ากเงนิรายไดส้ถานศึกษา 

3. น าใบเบิกถอนและสมดุคูฝ่ากย่ืนตอ่สว่นราชการท่ีรบัฝากเงนิเพ่ือขอถอนเงนิ 
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 การใชเ้งินรายไดส้ถานศึกษาทดรองจ่าย 

1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานการยืม 

2. เมื่อจ่ายเงนิยืมแลว้ใหผู้ยื้มลงชื่อ วัน เดอืน ปีในสญัญาการยืมเงนิและเจา้หนา้ท่ี 

     การเงนิ 

3. ตอ้งก าหนดวันครบก าหนดท่ีจะตอ้งสง่ใชเ้งนิยืมไวใ้นสญัญาการยืมเงนิดว้ย 

4. บนัทึกการยืมเงนิในทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงนิและในรายงานเงนิคงเหลือ 

     ประจ าวันจะปรากฏยอดสญัญาการยืมเงนิ 

5. เมื่อผูยื้มสง่ใชเ้งนิยืมใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของใบส าคญัทีน ามาชดใชแ้ลว้บนัทึก 

     รายการสง่ใชเ้งนิยืมในสญัญาการยืมเงนิ จากนัน้จึงบนัทึกการเปลี่ยนสภาพ 

 ในทะเบียนคมุเอกสารแทนตวัเงนิและในรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 

2.2  เงินอดุหนนุทัว่ไป 

 2.2.1 เงนิอดุหนนุรายการคา่จดัการเรียนการสอน 

 2.2.2  เงนิอดุหนนุเรียนฟรี  15 ปี 

 2.2.3  เงนิอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรียนยากจน 

 2.2.4  เงนิอดุหนนุนกัเรียนพกันอน 

 2.2.5  เงนิอดุหนนุโครงการสง่เสริมอาชีพอิสระ 

 เม่ือรบัเงิน 

1. ออกใบเสร็จรบัเงนิ 

2. บนัทึกการรบัเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายการรบั 

3. บนัทึกการรบัเงนิในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณโดยแยกประเภทของการรบัเงนิ 

     เม่ือจ่ายเงิน 

1. ตรวจสอบว่าจ่ายถกูตอ้งตามวัตถปุระสงคข์องการรับเงนิหรือไม่ 
2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานการจ่าย 

3. บนัทึกรายการจ่ายในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

4. บนัทึกการจ่ายเงนิในทะเบียนคมุเงนิตามประเภทของเงินนัน้ 

2.3 เงินประกนัสญัญา 

  เงนิประกนัสญัญาเป็นเงนินอกงบประเภทหนึง่ที่โรงเรียนรบัจากผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง 

 ในอตัรารอ้ยละ 5 ของวงเงนิในสญัญาเพ่ือการประกนัความเสียหาย ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการ 

    ท่ีผูข้าย หรือผูร้บัจา้งไมป่ฏิบตัิตามสญัญา 

เงินประกนัสญัญา  ใชห้ลกัประกนัอย่างใดอย่างหนึง่ ดงันี ้

1.  เงนิสด 

2. เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายซ่ึงเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีเช็คนัน้ช าระตอ่เจา้หนา้ท่ีหรือกอ่นวันไม่เกิน 3 
วันท าการ 

3. หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอย่างที่ กวพ.ก าหนด 

4. พนัธบตัรรฐับาลไทย 
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 เมื่อโรงเรียนรบัเงนิประกนัสญัญาจะตอ้งน าฝากส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสงักดั 

และเมื่อพน้ก าหนดขอ้ผกูพนัตามสญัญา  สถานศึกษาตอ้งจ่ายคืนผูข้ายหรือผูร้บัจา้งโดยเร็ว 

      อย่างชา้ไมเ่กิน  15 วนั นบัแตพ่น้ขอ้ผกูพนัตามสญัญา  (ส าหรบัหลกัสญัญาที่พน้ธบตัรหรือ 

      สญัญาค า้ประกนัของธนาคารไม่ตอ้งปฏิบตัติามขัน้ตอนขา้งลา่ง) 

การรบัเงินประกนัสญัญา 

1. ออกใบเสร็จรบัเงนิตามแบบของทางราชการ 

2. บนัทึกรายการรบัเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรบัและทะเบียนคมุเงนิประกนัสญัญา 

การฝากเงินประกนัสญัญา 

1. กรณีน าฝากสว่นราชการผ ูเ้บิก (สพม.) 

1.1 จดัท าใบน าฝากสว่นราชการผูเ้บิกจ านวน  2  ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั 

1.2 บนัทึกการฝากในสมดุคูฝ่ากสว่นราชการผูเ้บิกและทะเบียนคมุเงนิประกนัสญัญา 

1.3 น าใบน าฝากและสมดุคูฝ่ากพรอ้มเงนิประกนัสญัญาย่ืนตอ่ส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (สพม.) 

 

2.  กรณีน าฝากเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปิดเพ่ือ

การน้ี 

2.1 จดัท าใบน าฝากธนาคาร (pay in slip)  แลว้น าฝากเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารของ

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสาขาท่ีเปิดไว ้

2.2 บนัทึกการฝากในสมดุคูฝ่ากสว่นราชการผูเ้บิกพรอ้มหมายเหตวุ่า น าฝากเขา้บญัชี

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและบนัทึกการฝากในทะเบียนคมุเงนิประกนัสญัญา 

2.3 ทกุวันท่ี  15  ของเดือนใหร้ายงานการรบัและน าสง่หรือน าฝาก สง่ส านกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (สพม.) พรอ้มส าเนาใบน าฝากธนาคาร 

 

3.  กรณีน าฝากเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารส านกังานคลงัจงัหวดั 

3.1 จดัท าใบน าฝากธนาคาร (pay  in slip) พรอ้มทัง้ใบน าสง่เงนินอกงบประมาณ ตามแบบ

ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ย่ืนตอ่ธนาคารกรงุไทยพรอ้มเงนิฝากเขา้บญัชีเงนิฝาก

ธนาคารของส านกังานคลงั 

3.2 บนัทึกการฝากในสมดุคูฝ่ากพรอ้มทัง้หมายเหตวุ่า น าฝากเขา้บญัชีส านกังานคลงั

จงัหวัดและบนัทึกการฝากในทะเบียนคมุเงนิประกนัสญัญา 

3.3 ทกุสิ้นเดือนใหร้ายงานการรบัและน าสง่หรือฝากสง่ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พรอ้มส าเนาใบน าฝากธนาคารและคูฉ่บบัใบน าสง่เงนินอกงบประมาณ 

 การถอนเงินประกนัสญัญา 

1. จดัท าใบถอน  2  ฉบบัมีขอ้ความตรงกนั 

2. บนัทึกการถอนในสมดุคูฝ่ากเงนิประกนัสญัญา 

3. น าใบเบิกถอนและสมดุคูฝ่ากย่ืนตอ่สว่นราชการผูร้บัฝากเงนิเพ่ือขอถอนเงนิ 
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 เม่ือคืนเงินใหเ้จา้หน้ีหรอืผ ูมี้สิทธิ 

1. ใหเ้จา้หนี้หรือผูม้ีสิทธิลงชื่อรบัเงนิในใบส าคญัรบัเงนิ 

2. บนัทึกการคืนเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

3. บนัทึกรายการคืนเงนิในทะเบียนคมุเงนิอกงบประมาณประเภทเงนิประกนัสญัญา 

2.4 เงินภาษี  หกั  ณ  ท่ีจ่าย  

2.4.1 ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา หกั  ณ  ท่ีจ่าย เจา้หนีห้รือผูม้ีสิทธิเป็นบคุคลธรรมดาราย

หนึง่ๆมีจ านวนตัง้แต ่10,000 บาท ขึน้ไป  หกัรอ้ยละ  1 

2.4.2 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล  ณ  ท่ีจ่าย เจา้หนีห้รือผูม้ีสิทธิเป็นหา้งหุน้สว่นจ ากดัหรือบริษทั

รายหนึง่ๆ มีจ านวนเงนิตัง้แต ่ 500 บาท ขึน้ หกัรอ้ยละ 1  ของจ านวนเงนิคา่สนิคา้

หรือบริการกอ่นบวกภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 เม่ือรบัเงิน 

1.  ออกใบเสร็จรบัเงนิ 

2. บนัทึกรายการรบัเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายการรบั 

3. บนัทึกรายการรบัเงนิในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณประเภทเงนิภาษี  หกั  ณ  ท่ีจ่าย 

 เม่ือน าสง่เงิน 

1. จดัท าใบน าสง่  2  ฉบบั  (ตามแบบสรรพากรก าหนด)พรอ้มทัง้น าเงนิไปสง่สรรพากรใน
ทอ้งที่ท่ีสถานศึกษาตัง้อยู่ภายใน  7  วันของเดือนถดัไป 

2. น าใบรบัที่สรรพากรออกใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี 

3. บนัทึกการน าส่งภาษีในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

4. บนัทึกการน าสง่ภาษีในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่ายและในทะเบียนคมุเงนิภาษี หัก ณ  

ท่ีจ่าย 

 2.5  เงินบรจิาคโดยมีวตัถปุระสงค ์

 เม่ือรบัเงิน 

1.  ออกใบเสร็จรบัเงนิตามแบบที่ทางราชการก าหนด 

2. บนัทึกรายการรบัเงนิในสมดุเงนิสดดา้นรายการรบั 

3. บนัทึกการรบัเงนิในทะเบียนคมุบริจาคโดยมีวัตถปุระสงค ์

การจ่ายเงิน 

1. ตรวจสอบว่าจ่ายถกูตอ้งตามวัตถปุระสงคข์องการรับหรือไม่ 
2. ตรวจสอบความถกูตอ้งของหลกัฐานการจ่าย 

3. บนัทึกรายจ่ายในสมดุเงนิสดดา้นรายการจ่าย 

4. บนัทึกการจ่ายเงนิในทะเบียนคมุเงนิบริจาคโดยมีวัตถปุระสงค ์

3. เงินรายไดแ้ผน่ดิน 

 เม่ือจดัเก็บเงินรายไดแ้ผน่ดิน 

3.1 ออกใบเสร็จรบัเงนิตามแบบที่ราชการก าหนด 

3.2 บนัทึกรายการในสมดุเงนิสดดา้นรายการรบั 
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3.3 บนัทึกรายการรบัในทะเบียนคมุเงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

3.4 เงนิรายไดแ้ผน่ดินใหน้ าสง่อย่างนอ้ยเดือนละ  1  ครัง้ แตถ่า้โรงเรียนใดมีเงนิรายไดแ้ผน่ดิน 

3.5 เก็บรกัษาในวันใดเกิน  10,000  บาทใหน้ าสง่โดยดว่นอย่างชา้  ตอ้งไมเ่กิน  7  วันท าการ 

ถดัไป 

  รายงานทางการเงินประเภทต่างๆ 

 ประกอบดว้ย  2  ประเภท 

1. รายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 

2. รายงานประเภทเงนิคงเหลือ 

 

1. รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

  เมื่อเจา้หนา้ท่ีผูร้บัเงนิและเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงนิไดน้ าเงนิพรอ้มหลกัฐานสง่ใหเ้จา้หนา้ท่ี

การเงนิของโรงเรียนแลว้ เจา้หนา้ท่ีการเงนิจะตอ้งด าเนนิการจดัท ารายงานเงนิคงเหลือ

ประจ าวัน เจา้หนา้ท่ีการเงนิตอ้งน าเงนิท่ีเหลือพรอ้มหลกัฐานแทนตวัเงนิสง่มอบและรายงาน

เงนิคงเหลือประจ าวันใหค้ณะกรรมการเก็บรกัษาเงนิ 

  คณะกรรมการเก็บรกัษาเงนิตรวจนบัเงนิสดและหลกัฐานแทนตวัเงนิว่าคงเหลือตรง

ตามรายงานเงนิคงเหลือประจ าวันหรือไม ่หากถกูตอ้งก็ใหน้ าเงนิสดและหลกัฐานแทนตวัเงนิ

เก็บรกัษาในตูน้ริภยัและลงลายมือชื่อในรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน 

  รายงานเงนิคงเหลือ  คือ การเก็บยอดเงนิสดคงเหลือตลอดจนหลกัฐานแทนตวัเงนิ

ตา่งๆของวันท่ีมีการรบั-จ่ายเงนิเมื่อรวมกนัแลว้จะตอ้งเท่ากบัเงนิคงเหลือยกไปในสมดุเงนิสด 
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รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

สว่นราชการ.................................................อ าเภอ........................................... 

ประจ าวนัท่ี....................เดือน...........................พ.ศ................................... 

รายการ จ านวนเงนิ  หมายเหต ุ

เงนิสดในมือ 

เช็ค....................ฉบบั 

ธนาณัต.ิ............ฉบบั 

สญัญาการยืมเงนิ......................ฉบบั 

สมดุคูฝ่าก........................เลม่ 

สมดุคูฝ่ากธนาคารฯบญัชีเงนิอดุหนนุทัว่ไป เลขที่......... 

สมดุคูฝ่ากธนาคารฯบญัชีเงนิรายไดส้ถานศึกษา เลขท่ี......... 

อ่ืนๆ ..................................... 

สมดุคูฝ่ากสว่นราชการผูเ้บิก.................เลม่ 

1) เงนิประกนัสญัญา 

2) อ่ืน........................ 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 เงนิสด..............บาท

เป็น 

1) 

2) 

 

เงนิอดุหนนุทัว่ไป 

1) 

2) 

    

 

  จ านวนเงนิ(ตวัอกัษร)............................................................................. 

ลงชื่อ............................................... 

หวัหนา้หนว่ยงานย่อย 

  

 คณะกรรมการเก็บรกัษาเงนิไดต้รวจนบัเงนิและหลกัฐานแทนตวัเงนิถกูตอ้งตามรายการ

ขา้งตน้แลว้จึงไดร้บัฝากเก็บรกัษาไวใ้นลกัษณะหีบห่อ 

 

...................................   .......................................   ................................... 

    กรรมการ         กรรมการ        กรรมการ 

  

 ขา้พเจา้  ผูไ้ดร้บัมอบหมายไดร้บัเงนิและเอกสารแทนตวัเงนิตามรายละเอียดขา้งตน้นีไ้ปแลว้ 

เมื่อวันที่................เดือน....................พ.ศ...................... 

 

 

ลงชื่อ...........................................ผูร้บัเงนิ 

 

                                    ลงชื่อ..........................................หวัหนา้หนว่ยงายย่อยหรือผูร้บัมอบหมาย 
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 รายงานประเภทเงินคงเหลือ ณ วนัสิ้นเดือน 

   รายงานนี้เป็นรายงานท่ีเก็บตวัเลขจากทะเบียนคมุเงินงบประมาณ   ทะเบียนคมุเงิน

รายไดแ้ผน่ดินและทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ   เมื่อสิ้นวันท าการสดุทา้ยของเดือน ยอดคงเหลือ

ของประเภทเงนิจากทะเบียนแตล่ะเลม่ดงักลา่วจะเท่ากบัยอดคงเหลือของประเภทเงินแตล่ะช่องในสมดุ

เงนิสด   เพื่อใหท้ราบว่าเงนิคงเหลือเป็นเงนิประเภทใด   และเมื่อรวมยอดทัง้ 3 ประเภทเขา้ดว้ยกนั 

จะเท่ากบัเงนิสดคงเหลือตามรายงานเงนิคงเหลือประจ าวัน  ณ สิ้นเดือนพอดี 

 

โรงเรียน 

รายงานประเภทเงนิคงเหลือ 

ประจ าเดือน......................................พ.ศ.................................... 

 จ านวนเงนิ  

เงินงบประมาณ 

  ใบเบิกเงนิเพื่อจ่ายในราชการท่ี.................หมวด...................... 

  ใบเบิกเงนิเพื่อจ่ายในราชการท่ี.................หมวด..................... 

  

รวมเงินงบประมาณคงเหลือ   

เงินรายไดแ้ผน่ดิน 

  ประเภท........................................................ 

  ประเภท......................................................... 

  

รวมเงินรายไดแ้ผน่ดินท่ีจดัเก็บคงเหลือ   

เงินนอกงบประมาณ 

  ประเภทเงนิรายไดส้ถานศึกษา(บ ารงุการศึกษา) 

  ประเภทเงนิอดุหนนุคา่จดัการเรียนการสอน 

  ประเภทเงนิอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐานยากจน 

  ประเภทเงนิอดุหนนุอ่ืนๆ.....................ระบ ุ

  ประเภทเงนิบ ารงุลกูเสือ 

  ประเภทเงนิบ ารงุยวุกาชาด 

  ประเภทเงนิมดัจ าประกนัสญัญา 

  .................................................. 

  ................................................. 

  

รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ   

                                 

 

ลงชื่อ.................................................. 

(...........................................................) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน................................... 

วัน...........เดือน..............................พ.ศ.............. 

 


