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โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงบประมาณ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษา
อย่ า งเป็ น อิ ส ระ คล่ อ งตั ว สามารถบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาได้ ส ะดวด รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มีความรับผิดชอบ
โรงเรี ย นนิ ติ บุ ค คล นอกจากมี อ านาจหน้ า ที่ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง มี อ านาจหน้ า ที่
ตามที่กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียน
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดให้
โรงเรียนนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
2. ให้ โรงเรี ยนมีอ านาจปกครอง ดูแ ล บารุง รั กษา ใช้ และจั ด หาผลประโยชน์ จากทรั พย์ สิ น
ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ เว้ น แต่ ก ารจ าหน้ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ โ รงเรี ย น ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
3. ให้โ รงเรี ยนจดทะเบีย นลิ ขสิ ทธิ์ หรื อดาเนิ นการทางทะเบี ยนทรั พย์ สิน ต่า งๆ ที่มี ผู้อุ ทิศ ให้ หรื อ
โครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
4. กรณี โ รงเรี ย นด าเนิ น คณดี เ ป็ น ผู้ ฟ้ อ งร้ อ งหรื อ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง ผู้ บ ริ ห ารจะต้ องด าเนิ น คดี แ ทน
สถานศึ ก ษาหรื อ ถู ก ฟ้ อ งร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา ถ้ า ถู ก ฟ้ อ งโดยมิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในกรอบอานาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
5. โรงเรียนจัดทางบดุลประจาปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
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งบประมาณที่สถานศึกษานามาใช้จ่าย
1. แนวคิด
การบริห ารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่ ง เน้นความเป็น อิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่ง เน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่ง เน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
2.2 เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ
3. ขอบข่ายภารกิจ
3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
3.3 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3.4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
3.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.6 แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
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รายจ่ายตามงบประมาณ
จาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบร่ายจ่ายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือ น ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง รายจ่า ย
ที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะราจจ่ายดังกล่า
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลั ก ษณะค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า วั ส ดุ และค่ า สาธารณู ป โภค รวมถึ ง ราจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น ได้ แ ก่ รายจ่ า ยที่ จ่ า ยในลั ก ษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบเงินอุ ดหนุ น หมายถึ ง รายจ่ายที่ก าหนดให้ จ่ายเป็น ค่า บารุ ง หรื อเพื่ อช่ว ยเหลือ สนับ สนุน งาน
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน
งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่าย
ที่ส านั ก งานงบประมาณก าหนดให้ใ ช้ จ่ า ยในงบรายจ่ า ยนี้ เช่ น เงิ น ราชการลั บ เงิ น ค่า ปรั บ ที่ จ่ า ยคื น
ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ฯลฯ
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหารทั่วไป :
สารองจ่ายทั้ง 2 ด้านคือ
1. ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นาไปใช้ได้ในเรื่อง
1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
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1.3 การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครู
ปฏิบัติการสอน ค่าสอนพิเศษ
2. ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 นาไปใช้ได้ในเรื่อง
2.1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอนค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
2.2 สารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20
นาไปใช้ในเรื่องงานตามนโยบาย
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
1. เป็ น เงิ นที่ จั ด สรรให้ แ ก่ สถานศึ กษาที่ มี นั กเรี ย นยากจน เพื่ อ จั ดหาปั จ จัย พื้ น ฐานที่ จ าเป็น ต่ อ การ
ดารงชีวิต และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา เป็ นการช่วยเหลื อนัก เรีย นที่ย ากจน ชั้ น ป.1 ถึง ม.3
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนยากจน หมายถึง
2.1 นัก เรีย นที่ พิจารณาจากเกณฑ์ การคัด กรองนั กเรี ยนยากจนมีรายได้ เฉลี่ยต่ อครัวเรือ นไม่ เกิ น
3,000 บาท/เดือน
2.2 เกณฑ์สถานะครัวเรือน ประกอบด้วย
- ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการหรือผู้สูงวัยอายุเกิน 60 ปี หรือมีคนอายุ
15 -65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
- สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชารุดทรุดโทรม หรือบ้านทาจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ใบจาก หรือ
วัสดุเหลือใช้หรืออยู่บ้านเช่าหรือไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง
- ไม่มี รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถปิกอั พหรือ รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ย วข้าว/
รถอีแต๋น/หรือรถประเภทอื่นๆ ที่เป็นประเภทเดียวกัน
- เป็นเกษตรกรไม่มีที่ดินทากิน หรือมีที่ดิน (รวมเช่า) ไม่เกิน 1 ไร่ หรือไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
การจัดสรรงบประมาณแบ่งตามระดับความยากจน โดยพิจารณาจากการประมาณการรายได้
โดยอ้อม เพื่อใช้การกาหนดครัวเรือนยากจนที่เรียกว่า Proxy Means Test (PMT) ซึ่งเป็นประมาณการรายได้
ตามสถานะของครัวเรือนนักเรียนและทาการสร้างตัวชี้วัดความยากจนในรูปคะแนนความยากจนที่มีค่าคะแนน
ตั้งแต่ 0(ยากจนน้อย) –1(ยากจนมากที่สุด) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยากจนน้อย (คะแนน 0 –0.70)
กลุ่มยากจนมาก (คะแนน 0.71 –0.90 ) และกลุ่ม ยากจนมากที่สุด (คะแนน 0.91 –1.00) ซึ่ง จัดสรร
งบประมาณให้สาหรับนักเรียนยากจน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มยากจนมากและกลุ่มยากจนมากที่สุด
- ระดับประถมศึกษาจานวน 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี)
วิธีการคานวณเพื่อจั ดกลุ่มนักเรียนยากจน กาหนดน้าหนักให้ กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้า น
ของแต่ ล ะจั ง หวั ด (ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ บบวั ด รายได้ ท างอ้ อ ม) น้ าหนั ก ที่ ไ ด้ ถู ก น ามาแปลงเป็ น คะแนน
ความยากจนของนักเรียนแต่ละคน คะแนนยากจนจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อยถึง จนมากที่สุด
ระดับความยากจนออกเป็นสามระดับ คือ
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- กลุ่มที่หนึ่งใกล้จน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.5-0.7
- กลุ่มที่สองยากจน คะแนนความยากจน อยู่ระหว่าง 0.71-0.9 และ
- กลุ่มที่สามยากจนพิเศษ คะแนนความยากจน มากกว่า 0.91 ขึ้นไป
สรุปการคัดกรองนักเรียนยากจนแบบใหม่ คือ 1) ต้องผ่านเกณฑ์รายได้ (ไม่เกิน 3,000 บาท) และ
เกณฑ์สถานะครัวเรือน 2) มีคะแนนความยากจนอยู่ในช่วงที่กาหนด (ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายและงบประมาณ)
ลักษณะการใช้งบประมาณ
จ่ายให้ กับตัวนั กเรีย นยากจนโดยตรงตามรายชื่อที่ผ่า นเกณฑ์ การคั ดกรองตามความเหมาะสม
โดยจ่ายเป็นเงินสดหรือจัดหาหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายนักเรียน อาหารกลางวัน
ค่ า พาหนะในการเดิ น ทางและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ นั ก เรี ย นยากจนต้ อ งการจ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น
นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้นในลักษณะแบบถัวจ่าย
วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
วิธีการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ให้สถานศึกษา
สามารถเลื อ กด าเนิ น การจ่ า ยเป็ น เงิ น สดหรื อ จั ด หาปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นยากจนโดยตรง
ตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
- ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
- ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจาเป็นในการดารงชีวิตประจาวันนอกเหนือจาก 4 รายการ
ข้างต้น
*** กรณีการดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง - จัดหา ต้องดาเนินการตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
*** กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรงให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย
ตามรายการดังต่อไปนี้
1. “เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้ง ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบานาญ
ข้าราชการ เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา เงินทาขวัญ ข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ
เงินค่าทดแทนสาหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ข้าราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย
หวัดบานาญ
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2. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ า ยเป็ น เงิ น สวั ส ดิ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นต่ า งๆ ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานของรั ฐ ได้ แ ก่
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในการณีตายในระหว่างรับราชการ
3. “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจาปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงิ นเดือนข้าราชการ
ที่ได้รับเลื่อนระดับ และหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
4. “เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
5. “เงินสมทบของลูกจ้างประจา” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาล
นาส่งเข้ากองทุนสารอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
6. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า
รายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ เ พื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสนั บ สนุ น พระราชภารกิ จ ในการเสด็ จ พระราชด าเนิ น
ภายในประเทศ และหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มายาเยือนประเทศ
ไทย
7. “เงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ” หมายความว่ า รายจ่ า ยที่ ตั้ ง ส ารองไว้
เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
8. “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
9. “เงิ น ราชการลั บ ในการรั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ”หมายความว่ า รายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
10. “ค่ าใช้จ่ า ยตามโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ ” หมายความว่า รายจ่า ยที่ตั้ ง ไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
11. “ค่าใช้จ่ายในการราษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ” หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานของรัฐ
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เงินนอกงบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

เงินรายได้สถานศึกษา
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินลูกเสือ เนตรนารี
เงินยุวกาชาด
เงินประกันสัญญา
เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ
ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา
เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจ้างทาของจากเงิน
งบประมาณ
ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
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งานพัสดุ
“พัส ดุ” หมายความว่ า สิน ค้า งานบริ การ งานก่ อสร้า ง งานจ้ างที่ป รึก ษาและงานจ้า งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง” หมายความว่ า การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ โ ดยการซื้ อ จ้ า ง เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่ง ปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการ
ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริ การ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่ วยงานของรัฐ งานจ้าง
ที่ปรึกษา งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุ มงานก่ อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง รื้ อ ถอน หรื อ การกระท าอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะท านองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า
หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม
การระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดาเนินการ
ในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้า งที่ ปรึ ก ษา” หมายความว่ า งานจ้ า งบริก ารจากบุ คคลธรรมดาหรื อ นิติ บุ ค คลเพื่ อเป็ น ผู้
ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบคุ คล เพื่ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริ ห ารพั ส ดุ ” หมายความว่ า การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยื ม การตรวจสอบ
การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
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ขอบข่ายภารกิจ
๑. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดวางระบบและปฏิบัติ งานเกี่ ยวกั บจั ดหา การซื้อ การจ้ าง การเก็บ รักษา และการเบิกพั สดุ
การควบคุม และการจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
3. จัดทาทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
5. กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดาเนินการเกี่ย วกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคุมดู ปรับปรุง
ซ่อมแซม บ ารุง รักษาครุ ภัณฑ์ ให้อยู่ ในสภาพเรี ยบร้ อยต่ อการใช้ ง านและพัฒนาอาคารสถานที่
การอนุรักษ์พลังงาน การรั กษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็น
ระเบียบและสวยงาม
6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงการบารุงรักษา และการพัสดุ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้น
12. ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้มีอานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง
ล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจาเป็น
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3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักค้าง
3.1 ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
3.2 ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกิน
12 ชั่วโง ให้ถือเป็น 1 วัน
4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไม่พักค้าง
4.1 หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1วัน
4.2 หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
6. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป
7. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
8. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ

การเบิกค่าพาหนะ
1. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด
2. กรณีไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น
3. ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี้
3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว
3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิก
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด คือ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง ดังนี้ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
เขตจังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร ไม่เกินเที่ยวล่ะ 400 บาท เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือ
กรณีดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเที่ยวละ 300 บาท
3.4 ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย
และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้(โดย
แสดงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในรายงานเดินทาง)
3.5 การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว
(ลากิจ - ลาพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไป
ราชการ กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดย
ไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
3.6 การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ
รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกงาน
ดูงาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
2. โครงการ/หลักสูตร
3. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน
4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ร่างกายกลับสู่
สภาวะปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม)
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม( 8 ฉบับ)
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
2.1 บิดา
2.2 มารดา
2.3 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.4 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ(ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยก
เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
3. ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผุ้รับเบี้ยหวัดบานาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่ง
ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
ค่ารักษาพยาบาบ แบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอนพัก
รักษาตัว นาใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่ายเงิน
ประเภทไข้ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินนามาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้แพทย์รับรอง “หากผู้ป่วยมิได้
เจ้ารับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้หนังสือ
รับรองสิทธิ กรณียังไม่ได้เบิกจ่ายตรง
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การศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอื่นใดที่
สถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.
2547
1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชน และกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2552 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร
2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ไม่รวมบุตร
บุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว
2.2 ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนที่ 3 เป็นฝาแฝดสามารถนามาเบิกได้ 4 คน
2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค
จานวนเงินที่เบิกได้
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ
เทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท
4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าช้านข้าราชการ พ.ศ. 2550
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549
2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
2.1 ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ เว้นแต่
2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
2.1.3 ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคาร้องขอของตนเอง
2.2 ข้าราชการผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่
กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช้าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน 2550 (ฉบับ
ที่ 2) มาตรา 7)
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2.3 ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับ
หน้าที่(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14)
2.4 ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้าง
ชาระอยู่ ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ มีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ชาระเงินกู้ฯ มาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
บานาญ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่สมาชิก
หรือผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
1.2 พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542
2. ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ได้แก่
ข้าราชการครู
ข้าราชการใหม่ ได้แก่ ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้น
จะต้องเป็นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุน สมาชิกที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3
ของเงินเดือนเป็นประจาทุกเดือน รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็น
ประจาทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะนาเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อกอกจาก
ราชการ

ระเบียบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)
ในระเบียบนี้ ช.พ.ค. หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการจัดตั้ง ช.พ.ค. มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทาการสงเคราะห์ซึ่ง
กันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. กาหนด
ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค หมายถึง บุคคลตามลาดับ ดังนี้
1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดารับรอง
แล้ว และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
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ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งยัง มีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกยัง ไม่ขาดสายแล้วแต่กรณี
ในลาดับหนึ่งๆ บุคคลที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวระเบียบนี้
การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สาหรับบุตรให้พิจารณาให้บุตรสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสาหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นลาดับแรก
สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
2. ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึง่ บาทภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
3. สมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นข้าราชการประจา ข้าราชการบานาญและผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ รายเดือน
ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบานาญเป็นผู้หักเงินเพื่อชาระเงินสงเคราะห์รายศพ
ณ ที่จ่ายตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

คาจากัดความ
แผนการปฏิ บั ติ ง าน และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ หมายถึ ง แผนแสดงรายละเอี ย ดการ
ปฏิ บั ติ ง าน และแสดงรายละเอี ย ดการใช้จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยตามแผนการปฏิ บั ติง านของโรงเรี ย น
บ้านนายางในรอบปีงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนบ้านนายาง เพื่อดาเนิน
ตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่การใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อนักเรียน
บุคลากรโรงเรียนบ้านกองโค
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านนายาง ในรอบปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
โรงเรียนบ้านกนายาง เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้จ่ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
จาแนกงบรายจ่ายตามหลักจาแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุค ลากร หมายถึ ง รายจ่า ยที่ กาหนดให้ จ่า ยเพื่อ การบริ หารงานบุค คลภาครัฐ ได้แ ก่ รายจ่ า ย
ในลั ก ษณะเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า งประจ า ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว และค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ รวมถึ ง รายจ่ า ย
ที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว
งบดาเนิน งาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่า ยเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่รายจ่ายที่จ่า ย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง หรื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สนั บสนุ น
การดาเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่ง มิใช่ส่วนราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภาต าบล องค์ ก ารระห ว่ า งประเทศบิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การ
อัน เป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงิ นอุ ดหนุน งบพระมหากษัต ริ ย์ เงิ นอุ ดหนุ นการศาสนา และรายจ่ า ย
ที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่าย
ที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
กลุ่มการบริหารงบประมาณ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ่ ม บริ ห ารงบประมาณ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล ก ากั บ ติ ด ตาม กลั่ น กรอง อ านวย
ความสะดวก ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ่ ม บริ ห ารงบประมาณ
ตามขอบข่ ายและภารกิจ การบริห ารงบประมาณ ปฏิบัติ หน้ าที่ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ดระบบบริห ารองค์ก ร
การประสานงานและให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ฝ่ า ยบริ ห ารงบประมาณต่ า งๆ ในโรงเรี ย นสามารถ
บริหารจัดการและดาเนินการตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนแ ละ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้อานายการโรงเรียนบ้านนายาง
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครูนักเรียน
และสิ่งอานวยความสะดวกของสถานศึกษา
2) จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ า และแผนงบประมาณภายใต้ค วามร่วมมื อ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แ ละแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ขอความเห็ น ชอบแผนปฏิบั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณต่ อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังนี้
- ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาอนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณตามงาน/โครงการที่ ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี ไปยัง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
5. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดการให้ มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่มฝ่ายงานในสถานศึกษา รายงานผลการ
ปฏิบัติง านและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด และจัดส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2) จัดทารายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานในสถานศึกษา
7. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
3) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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8. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จั ด ท ารายการทรั พ ยากรเพื่ อ เป็ น สารสนเทศได้ แ ก่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในสถานศึ ก ษา
แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ธ รรมชาติ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น สถาน
ประกอบการ เพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจาได้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการจัดการศึกษา
2) วางระบบหรือกาหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการ
ใช้ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
5) ดาเนินการเชิ ดชูเกียรติ บุคคลและหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
9. การวางแผนพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การวางแผนพั ส ดุ ล่ ว งหน้ า 3 ปี ให้ ด าเนิ น การตามกระบวนการของการวางแผน
งบประมาณ
2) การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดาเนินการ โดยให้ฝ่าย
ที่ต้องการใช้พัสดุ จัดทารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ
หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนปฏิบัติงาน) และ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งให้ฝ่ายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
3) ฝ่ายที่จัดทาแผนการจัดหาพัสดุทาการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้
พัสดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดทาเองแล้วจานาข้อมูลที่สอบทาน
แล้วมาจัดทาแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา
10. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กรณี ที่ เ ป็ น การจั ด หาจากเงิ น นอกงบประมาณให้ ก าหนดแบบรู ป รายการหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้กาหนดตามความต้องการโดยยึด
หลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
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11. การจัดหาพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การจั ด หาพั ส ดุ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ข องส่ ว นราชการและค าสั่ ง
มอบอานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การจั ด ท าพั ส ดุ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยการให้ ส ถานศึ ก ษา
รับจัดทารับบริการ
12. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค
2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
3) ตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี และให้ มี ก ารจ าหน่ า ยพั ส ดุ ที่ ช ารุ ด เสื่ อ มสภาพหรื อ ไม่ ใ ช้
ในราชการอีกต่อไป
4) พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดาเนินการขึ้นทะเบียน
เป็นราชพั สดุ กรณีที่ ได้ม าจากการรับบริจาคหรือ จากเงิน รายได้สถานศึ กษาให้ขึ้น ทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์
ของสถานศึกษา
13. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กาหนดคือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษา
สามารถกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว
2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง กาหนด
คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม
14. การนาเงินส่งคลัง
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การนาเงินส่งคลังให้นาส่งต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง ในหน้าที่ของอาเภอพ.ศ. 2520 หากนาส่ง เป็นเงินสด
ให้ตั้งคณะกรรมการนาส่งเงินด้วย
15. การจัดทาบัญชีการเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ให้ จั ด ท าบั ญ ชี ก ารเงิ น ตามระบบที่ เ คยจั ด ท าอยู่ เ ดิ ม คื อ ตามระบบที่ ก าหนดไว้
ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
แล้วแต่กรณี
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16. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จั ด ท ารายงานตามที่ ก าหนดในคู่ มื อ การบั ญ ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย พ.ศ. 2515
หรือ ตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 2515 แล้วแต่กรณี
2) จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด คือ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและ
วิธีการนาเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
17. การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดทาตามแบบที่กาหนดในคู่มือการบัญ ชี
สาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 254

