การบริหารงบประมาณ

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็น
อิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ1ละมีความรับผิดชอบ
โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอานาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอานาจหน้าที่ตามที่กฏระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิ บัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกาหนดให้
โรงเรียนนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก
๒. ให้โรงเรียนมีอานาจปกครอง ดูแล บารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
เว้นแต่การจาหน้ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
๓. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดาเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ที่มีผู้อุทิศให้หรือโครงการซื้อ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
๔. กรณีโรงเรียนดาเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องดาเนินคดีแทนสถานศึกษาหรือถูก
ฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิไ ด้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบอานาจ ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
๕. โรงเรียนจัดทางบดุลประจาปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
งบประมาณที่สถานศึกษานามาใช้จ่าย
แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สิทของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
- เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
- เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ
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รายจ่ายตามงบประมาณ
จาแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ
๑. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบร่ายจ่ายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงราจจ่ายที่กาหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะราจจ่ายดังกล่า
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงราจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
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 บ สนุ น งานของ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หน่ว ยงานในกากับ ของรั ฐ องค์การมหาชน รัฐ วิส าหกิจ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน งบ
พระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่
สานักงานงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้าง ฯลฯ
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
๑,๗๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษา
๑,๙๐๐ บาท
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓,๕๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓,๘๐๐ บาท
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหารทั่วไป : สารอง
จ่ายทั้ง ๒ ด้านคือ
๑. ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ นาไปใช้ได้ในเรื่อง
๑.๑ จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
๑.๒ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
๑.๓ การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครู
ปฏิบัติการสอน ค่าสอนพิเศษ
๒. ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๓๐ นาไปใช้ได้ในเรื่อง
๒.๑ ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอนค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย
๒.๒ สารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๒๐ นาไปใช้ใน
เรื่องงานตามนโยบาย
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
๑. เป็นเงินที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและ
เพิ่ม โอกาสทางการศึกษา เป็ น การช่ว ยเหลื อ นัก เรี ยนนที่ย ากจน ชั้ นป.๑ ถึ ง ม.๓ ให้ มีโ อกาสได้รั บ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
๒. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๓. แนวการใช้
ให้ใช้ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้
๒.๑ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน(ยืมใช้)
๒.๒ ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน(แจกจ่าย)
๒.๓ ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด)
๒.๔ ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา)
๒.๕ กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการ ๓ คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็น
หลักฐาน
- ระดับประถมศึกษา คนละ ๑,๐๐๐ บาท/ปี
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๓,๐๐๐ บาท/ปี
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๑. รายจ่ายงบกลาง
๑. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร
๒. เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
๓. เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ
๔. เงินสมทบของลูกจ้างประจา
๒. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย
ตามรายการดังต่อไปนี้
๑. “เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบานาญ
ข้าราชการ เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา เงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่ า
ทดแทนสาหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ข้าราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญ
๒. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในการณีตายในระหว่างรับราชการ
๓. “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจาปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงนเดือนข้าราชการที่ได้รับ
เลื่อนระดับ และหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
๔. “เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
๕. “เงินสมทบของลูกจ้างประจา” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่
รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนสารอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
๖. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า
รายจ่ ายที่ตั้ง ไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายสนั บสนุ นพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนินภายในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มายาเยือนประเทศไทย
๗. “เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
๘. “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
๙. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
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เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
๑๐. “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑๑. “ค่าใช้จ่ายในการราษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานของรัฐ
เงินนอกงบประมาณ
๑.. เงินรายได้สถานศึกษา
๒. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
๓. เงินลูกเสือ เนตรนารี
๔. เงินยุวกาชาด
๕. เงินประกันสัญญา
๖. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงิน รายได้ส ถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่ ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ซึ่งเกิดจาก
๑. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ
๒. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา
๓. เบี้ ย ปรั บ จากการผิ ดสั ญ ญาลาศึก ษาต่ อและเบี้ ยปรั บการผิ ดสั ญญาซื้อทรัพยสิ นหรือจ้ างท าของจากเงิ น
งบประมาณ
๔. ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
๕. ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
งานพัสดุ
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือ การจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การับขนในการ
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เดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษ การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ขอบข่ายภารกิจ
๑. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๙
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ การควบคุม
และการจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
๓. จัดทาทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
๔. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
๕. กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึ กษาให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบีย บที่เ กี่ยวข้องควบคุมดู ปรับปรุง ซ่อ มแซม
บารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน
การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
๖. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอื่นๆ
๗. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงการบารุงรักษาและการพัสดุต่างๆ
ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๘. ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๙. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๑. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้น
๑๒. ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๑.๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การอนุ มัติเดิน ทางไปราชการ ผู้ มีอานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง
ล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจาเป็น
๓. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักค้าง
๓.๑ ให้นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน
๓.๒ ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง นับได้เกิน ๑๒
ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน
๔. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไม่พักค้าง
๔.๑ หากนับได้ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑วัน
๔.๒ หากนับได้ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง แต่เกิน ๖ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน
๕. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๖. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป
๗. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุด
ลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
๘. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ
การเบิกค่าพาหนะ
๑. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด
๒. กรณีไม่มียานพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้
ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น
๓. ข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี้
๓.๑ การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
๓.๒ การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน วันละไม่เกิน ๒ เที่ยว
๓.๓ การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิก
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ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด คือ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง ดังนี้ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเขต
จังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร ไม่เกินเที่ยวล่ะ ๔๐๐ บาท เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณี
ดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเที่ยวละ ๓๐๐ บาท
๓.๔ ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย
และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้(โดยแสดง
เหตุผลและความจาเป็นไว้ในรายงานเดินทาง)
๓.๕ การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว
(ลากิจ - ลาพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตาม
เส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการ
๓.๖ การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ
รถยนต์กิโลเมตรละ ๔ บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกงาน ดู
งาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย
๑. หลักการและเหตุผล
๒. โครงการ/หลักสูตร
๓. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน
๔. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะ
ปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม)
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม( ๘ ฉบับ)
๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธและบุคคลในครอบครัว
๒.๑ บิดา
๒.๒ มารดา
๒.๓ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
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๒.๔ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ(ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
๓. ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผุ้รับเบี้ยหวัดบานาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
ค่ารักษาพยาบาบ แบ่งเป็น ๒ ประเภท
ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอนพัก
รักษาตัว นาใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่จ่ายเงิน
ประเภทไข้ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง
ราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินนามาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้แพทย์รับรอง “หากผู้ป่วยมิได้เจ้ารับ
การรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ” และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้หนังสือรับรองสิทธิ
กรณียังไม่ได้เบิกจ่ายตรง
การศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอื่นใดที่สถานศึกษา
เรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๓ หนั งสือเวีย นกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึ กษาของ
เอกชน และกรมบั ญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่องการ
เบิกงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษ่าของบุตร
๒. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร
๒.๑ บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี ไม่รวมบุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว
๒.๒ ใช้สิทธิเบิกได้ ๓ คน เว้นแต่บุตรคนที่ ๓ เป็นฝาแฝดสามารถนามาเบิกได้ ๔ คน
๒.๓ เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค
จานวนเงินที่เบิกได้
๑. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ๔,๖๕๐ บาท
๒. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ๓,๒๐๐ บาท
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๓. ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น /มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย/หลั ก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ
เทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ๓,๙๐๐ บาท
๔. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท
ค่าเช่าบ้าน
๑. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าช้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒.๑ ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ เว้นแต่
๒.๑.๑ ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
๒.๒.๒ มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
๒.๒.๓ ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคาร้องขอของตนเอง
๒.๒ ข้าราชการผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่
กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช้าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒)
มาตรา ๗)
๒.๓ ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับ
หน้าที่(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ๒๕๔๗ มาตรา ๑๔)
๒.๔ ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้างชาระ
อยู่ ในท้องที่ที่ไปประจาสานักงานใหม่ มีสิทธินาหลั กฐานการชาระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ฯ
มาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗)
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
บานาญ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่สมาชิก
หรือผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
๑.๒ พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๒
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๒. ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ได้แก่ ข้าราชการครู
ข้าราชการใหม่ ได้แก่ ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้น จะต้อง
เป็นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุน สมาชิกที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือนเป็น
ประจ าทุ กเดือน รั ฐ บาลจะจ่ ายเงิน สมทบให้ กับ สมาชิก ในอั ตราร้อ ยละ ๓ ของเงิ นเดื อนเป็น ประจาทุกเดือ น
เช่นเดียวกัน และจะนาเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อกอกจากราชการ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภ าพครู และบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)
ในระเบียบนี้ ช.พ.ค. หมายความว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
จัดตั้ง ช.พ.ค. มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ
จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพและ
เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. กาหนด
ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค หมายถึง บุคคลตามลาดับ ดังนี้
๑. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว
และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
๒. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
๓. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีใน
ลาดับหนึ่งๆ บุคคลที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวระเบียบนี้
การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. สาหรับบุตรให้พิจารณาให้บุตรสมาชิก ช.พ.ค. ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสาหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นลาดับแรก
สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
๒. ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบาทภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๓. สมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นข้าราชการประจา ข้าราชการบานาญและผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ รายเดือน ต้อง
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบานาญเป็นผู้หักเงินเพื่อชาระเงินสงเคราะห์รายศพ ณ ที่จ่าย
ตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
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คาจากัดความ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฎิบัติงาน
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะ
วิทยา”
ในรอบปีงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะ
วิทยา” เพื่อดาเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจ
ดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่การใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อนักเรียน บุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา”
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” ในรอบ
ปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่า ยงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้จ่ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
จาแนกงบรายจ่ายตามหลักจาแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุง หรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล

13

องค์ ก ารระหว่ า งประเทศบิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การอั น เป็ น สาธารณประโยชน์ รวมถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น งบ
พระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่า ยอื่น หมายถึง รายจ่ ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่
สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
๑. นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๓. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง ครู คศ.๒
๔. นางสาวปารณีย์ จันทรัฐ
ครู คศ.๑
๕. นายจงเจตน์ ช่วยดู
ครู คศ.๑
๖. นางสาวปาริฉัตร นวลโยม ครู คศ.๑
๗. นางสาวพัชนี โยธา
ครู ผู้ช่วย
๘ นางสาวรฐิฒา จันทร์เจิดศักดิ์ ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่
๑. ควบคุม ดูแล การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่าย
บริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. รายงานผลการดาเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ หากมีปัญหาในการ
ดาเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา
๓. วางแผน กาหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีการปฏิบัติภารกิจด้วยความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี
ครู คศ.๑
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ่ มบริ ห ารงบประมาณ มีภ าระงานด้ า นการบริ ห ารและอ านวยการตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้อานวยการโรงเรียน ในการกากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอานวยการตามที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมาย
มีหน้าที่
๑. วางแผน กากับ ดูแล งานในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๒. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการโรงเรี ย นกลุ่ ม อ านวยการแผนงานและบริ ห ารงบประมาณ
ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอานวยการในกรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มอานวยการแผนงานและบริหาร
งบประมาณไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มอานวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ
ตรวจสอบ กลั่นกรองภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มอานวยการแผนงานและบริหารงบประมาณ
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓ งานบริหารการเงินและบัญชี
นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี
ครู คศ.๑
หัวหน้า
มีหน้าที่
๑. ควบคุม ดูแล การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่าย
บริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. รายงานผลการดาเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ หากมีปัญหาในการ
ดาเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา
๓. วางแผน กาหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล มีการปฏิบัติ
ภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ งานบริหารการเงินและบัญชี
๑. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง
ครู คศ.๒
เจ้าหน้าที่การเงิน
๒. นางสาวปารณีย์
จันทรัฐ
ครู คศ.๑
เจ้าหน้าที่การเงิน
๓. นางสาวพัชนี
โยธา
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บัญชี
๔. นางสาวรฐิฒา
จันทร์เจิดศักดิ์ ครู คศ.๑
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง

ครู คศ.๒

เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และ เงิน กองทุน ลู กเสื อ ให้ เป็ น ไปโดยถูกต้องตามระเบียบทางราชการคือ ทาหลั กฐานการเงิ นมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรักษาเงิน ปฏิบัติถูกต้อง เรียบร้อยและปลอดภัย ตามระเบียบแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบครบทุกขั้นตอน ครบทุกประเภทของเงิน มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเรียบร้อย
และปลอดภัย ส่งรายงานรับจ่ายเงินบารุงรักษาถูกต้องตามระเบียบกาหนด ซึ่งรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
ก.งานหลักฐานการเงินที่กาหนด ดังนี้
๑. เงินนอกงบประมาณ
๑.๑ หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
๑.๒ สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
๒. เงินงบประมาณ
๒.๑ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
๒.๒ สมุดเงินสด
๒.๓ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ
๓. เงินรายได้แผ่นดิน
๓.๑ ใบเสร็จรับเงิน
๔. รายงาน
๔.๑ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๔.๒ รายงานประเภทเงินคงเหลือ
๔.๓ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ้นเดือน
๔.๔ รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ
๔.๕ กรณีที่โรงเรียนทาหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจะต้องปฏิบัติ/รายงานโดยใช้ระบบ GFMIS
๔.๖ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ข. การรับเงิน
ค. งานเก็บรักษาเงิน
ง. งานการจ่ายเงิน
จ. งานควบคุมและตรวจสอบ
ฉ.
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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นางสาวปารณีย์ จันทรัฐ

ครู คศ.๑

เจ้าหน้าที่การเงิน

มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการเงิน ประเภทเงินเงินบารุงการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษาทุก
ประเภท เงินกองทุนสงเคราะห์ศพ เงินประกันของเสียหาย เงินบริจาค และเงินกองทุนสมถวิลแหลมสัก ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการคือ ทาหลักฐานการเงินและบัญชี เอกสารการเงินมีคณะกรรมการตรวจสอบและรักษา
เงิน ปฏิบัติถูกต้อง เรียบร้อยและปลอดภัย ตามระเบียบแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินควบคุมดูแลให้
เป็นไปตามระเบียบครบทุกขั้นตอน ครบทุกประเภทของเงิน มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเรียบร้อยและปลอดภัย
ส่งรายงานรับจ่ายเงินบารุงรักษาถูกต้องตามระเบียบกาหนด ซึ่งรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
ก.งานหลักฐานการเงินและการบัญชีที่กาหนด ดังนี้
๑. เงินนอกงบประมาณ
๑.๑ ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
๑.๒ ใบเสร็จรับเงิน
๑.๓ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบารุงการศึกษา
๑.๔ หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
๑.๕ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทอื่น ๆ ของสถานศึกษา
๒. รายงาน
๔.๑ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๔.๓ รายงานประเภทเงินคงเหลือ
๔.๔ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ้นเดือน
๔.๕ รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ
๔.๗ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ข. การรับเงิน
ค. งานเก็บรักษาเงิน
ง. งานการจ่ายเงิน
จ. งานควบคุมและตรวจสอบ
ฉ.
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวพัชนี

โยธา

ครูผู้ช่วย

เจ้าหน้าที่บัญชี

มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบัญชี ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบทางราชการคือ จัดเก็บ
เอกสารและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ลงบันทึกการเบิกจ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภท ให้ตรงกับกับหลักฐาน
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การเบิกจ่ายเงิน การรับจ่ายเงิน ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามระเบียบแนวปฏิบัติการ
ใช้จ่ายเงิน ให้ครบทุกประเภทของเงิน ซึ่งรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
ก.งานหลักฐานการเงินและการบัญชีที่กาหนด ดังนี้
๑. เงินนอกงบประมาณ
๑.๑ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
๑.๒ หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
๑.๓ สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
๒. เงินงบประมาณ
๒.๑ ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
๒.๒ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ข. งานควบคุมและตรวจสอบ
ค. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวรฐิฒา

จันทร์เจิดศักดิ์

ครู ผู้ช่วย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เงินรายได้โรงอาหาร มีหน้าจัดเก็บเงินรายได้โรงอาหารประจาวันและ
ทาทะเบียนคุมและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายให้เงินรายได้โรงอาหาร ให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม ลงบันทึกการเบิก
จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงิน ให้ตรงกับกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การรับจ่ายเงิน ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร ตามระเบียบแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ให้ครบทุกประเภทของเงิน ซึ่งรายละเอียดหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้
๔. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๑. นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรี
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
หัวหน้าพัสดุ
๒. นายจงเจตน์ ช่วยดู
ครู คศ.๑
เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. นางสาวปาริฉัตร นวลโยม
ครู ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ที่
แก้ไขในเรื่องต่อไปนี้
๑. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ตรวจรับลงทะเบียน รับผิดชอบการศึกษาดาเนินการ
ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือตามคาสั่งของโรงเรียนและคานึงถึงความ
ประหยัด ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
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๒. ควบคุ ม ดู แลการจั ด ทาบั ญชี วั ส ดุ แ ละท าทะเบี ยนครุภั ณ ฑ์ใ ห้ เ ป็น ปั จจุ บั น ที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อสร้ างต้ อ ง
ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ที่โรงเรียนควบคุมการเบิก -จ่าย
พัสดุ การยืมพัสดุดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ติดตาม ดูแล การปรับซ่อมและปรับปรุงรักษาพัสดุ จัดให้มีการวางแผนปฏิบัติการมีงานปรับซ่อมไว้ใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับซ่อมและบารุงรักษาควบคุมดูแลให้มีการปรับ
ซ่อมและบารุงรักษาพัสดุเป็นประจา มีการดาเนินการแนะนาวิธีการใช้และรับซ่อมปรับปรุงพัสดุของโรงเรียน
๔. ดาเนินการให้มีการตรวจสอบจานวนพัสดุประจาปี รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานของการ
อนุมัติจาหน่ายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดตามให้มีการตรวจสอบพัสดุประจาปีและตรวจสอบวัสดุถาวร โดยให้
รายงานทันตามกาหนดเวลา ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขควบคุมดูแล
การให้บริการด้านวัสดุครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนได้รวดเร็วทันกาหนดเวลา
๕. ควบคุม ดูแล การจัดทาเอกสารแนะนาวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือทะเบียนต่างๆที่จาเป็น จัดทาแบบ
รายงานแบบฟอร์มในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๖. รับผิดชอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมดที่ใช้อยู่ในสานักงาน
๗. รั บผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลั กฐานการจัดซื้อ จัดจ้างก่อนให้ ผู้บริหารลงนามให้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ให้ลงนามกากับก่อนให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง และจ่ายเงิน
๘. ควบคุ ม ดู แ ลและบ ารุ ง รั ก ษาการใช้ ย านพาหนะ ของโรงเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก นายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
๙. ควบคุมดูแลด้านการประเมินผลด้านงานพัสดุ มีการจัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ สรุปรายงานผลทุก
สิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

