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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 



ค ำน ำ 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ มีแนวทางการท างาน 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีท่ีกลุ่มบริหารงบประมาณรับผิดชอบ โดยให้ความส าคัญและตระหนักถึงภารกิจหลัก 
เพื่อให้เป็นแผนการปฏิบัติราชการท่ีดี มีประสิทธิภาพในการท างาน สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
งานด้านงานบริหารงบประมาณให้มีความก้าวหน้าตามลักษณะงานและสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็น
แนวทางในการบริหารพัฒนางานของกลุ่มบริหารงบประมาณในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ให้ปฏิบั ติไ ด้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการและให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุดตามเจตนารมณ์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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การบริหารงานงบประมาณ  

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) เป็นภารกิจ
ส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุน และการอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้

เป็นไป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีเล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ขอบข่ายภารกิจของกลุ่ม
บริหารงบประมาณ  

ขอบข่ำยภำรกิจ  

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ  
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  

2. การจัดสรรงบประมาณ  
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
2.3 การโอนเงินงบประมาณ  
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3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  

3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  

4. การบริหารการเงิน  
4.1 การเบิกเงินจากคลัง  
4.2 การรับเงิน  
4.3 การเก็บรักษาเงิน  
4.4 การจ่ายเงิน 4.5 การน าส่งเงิน  
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี  

5. การบริหารบัญชี  
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน  
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน  

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
6.2 การจัดหาพัสดุ  
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ  

7. การประกันคุณภาพการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11. กองทุนสวัสดิการ  
12. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
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หน้ำท่ีของบุคลำกรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
1. เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
2. ก าหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนางานในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และดูแลให้การบริหารงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ด าเนินการไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ตามภาระงานท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารงบประมาณ  
4 .ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ และน าผลการประเมินการ 

ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ  
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
2. วางแผนการท างานในการจัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
3. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขออนุมัติในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
4. รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านการวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์และการซ่อมบ ารุง  
5. รับผิดชอบการวางแผนและการด าเนินงานด้านธุรการ ตลอดจนการประสานงานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
6. รับผิดชอบในการด าเนินงาน งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งาน

แผนงานของ ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

ขอบข่ำยภำระงำน/กำรด ำเนินงำน ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

1. กำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ  
1.1 กำรวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ  
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน  
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์

ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ  
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ี ต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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3) ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต  พื้นท่ี
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน ปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ  

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี  
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบกฎหมาย ระเบียบ  และ
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการ ดังนี้  

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี  เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน 

สถานภาพของสถานศึกษา  
3) ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ 

สถานศึกษา  
4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
5) ก าหนดผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) และตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Key Performance 

Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง  กับ

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
7) จัดท ารายละเอยีดโครงสร้าง แผนงานงาน/โครงการและกิจกรรมหลัก  
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไข  
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ แนวทางการปฏิบัติ  
1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ  

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน งาน/ 
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โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอน
และ วิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ  

2) จัดท ากรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ ด าเนินงาน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อม
กับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจาก เงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. แผน/โครงการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
3. การวิเคราะห์ SWOT 
4. แผนกลยุทธ์ 
5. กรอบงบประมาณรายรับ-จ่ายล่วงหน้า 3-5 ปี 
6. บันทึกการประชุมงาน 
7. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
 2.1 น าผลการประกันคุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรค รายมาตรฐานเพื่อก าหนดแนวทางผดุงรักษาหรือปรับปรุง/พัฒนา โดยเช่ือมโยงให้เห็นจุด
ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา (ภารกิจ 4 ด้านของสถานศึกษา) 
 2.2 เช่ือมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธ์ของ สพฐ. ทบทวนภารกิจตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา เป็นประเด็นท่ีต้องเน้นเป็นกรณีพิเศษ 
 2.3 ก าหนดกิจกรรมส าคัญ (โครงการ/กิจกรรม) เพื่อผดุงรักษาปรับปรุงและพัฒนา ก าหนดเงินของ
กิจกรรมส าคัญจากเกณฑ์ต้นทุนต่อหน่วยและเป็นไปตามกรอบวงเงินของ MTEF ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ 
 2.4 เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณต่อคณะกรรมการถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. แผน/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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4. บันทึกการประชุมงาน 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. งำนอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
 3.1 จัดท ารายละเอียดของงานและโครงการตามแนวปฏิบัติการประจ าปี เสนอขออนุมัติหลักการตาม
ระยะเวลาท่ีระบุในแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 3.2 จัดท าเอกสารส าคัญประกอบรายละเอียดของงานและโครงการเพื่อเบิกจ่ายค่าจ่ายให้เป็นไปตาม
รายละเอียดของขั้นตอนในงาน/โครงการ 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. เอกสารส าคัญประกอบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. งำนขอโอนและขอเปลี่ยนงบประมำณ 
 4.1 การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ได้รับงบประมาณ 
  1) จัดท ารายงานการด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของงบ
รายการท่ีมีเงินเหลือจ่ายพร้อมเอกสารการอนุมัติงวดเงิน เอกสารส าคัญแสดงการใช้เงินท่ีน้อยกว่างวดเงิน 
  2) จัดท าค าขอใช้งบประมาณภายในวงเงินเหลือจ่ายโดยแสดงรายการเหลือใช้พร้อมเอกสาร
ส าคัญประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและค าส่ังก าหนด เสนอไปท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจของผู้อนุมัติ 
 4.2 การโอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปสมทบการจัดสรรท่ีสามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ตามวงเงิน 
  1) จัดท าเอกสารเปรียบเทียบวงเงินท่ีได้รับรายการจัดสรรกับเอกสารส าคัญการจัดซื้อจัดจ้าง
ท่ีแสดงวงเงินไม่เพียงพอ 
  2) เสนองบประมาณสมทบตามท่ีไม่เพียงพอไปท่ี สพป. เพื่อขอต่อ สพป. ให้ สพป. ปรับลด
รายการการจัดสรรหรือโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีหมดความจ าเป็นมาสมทบโดยให้เป็นไปตามความ
เห็นชอบของผู้มีอ านาจ 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. เอกสารค าขอใช้งบประมาณ 
2. เอกสารเปรียบเทียบงบประมาณกับเอกสารส าคัญการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เพียงพอ 
3. บันทึกการประชุมงาน 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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5. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 5.1 รายงานต่อส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามแบบ
รายงานท่ี สพฐ. ก าหนด 
 5.2 รายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาระหว่างด าเนินการเพื่อให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคและผลผลิตท่ีเกิดขึ้นตามเป้าหมายของงาน/โครงการ 
 5.3 รายงานเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ ถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 5.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชนเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. งำนตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
 6.1 จัดเตรียมเอกสารรายงานการด าเนินงานและโครงการพร้อมใบส าคัญการจ่ายเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบ ติดตามให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินท่ีได้รับการจัดสรร 
 6.2 แต่งต้ังบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบติดตามในระหว่างปีงบประมาณ 
 6.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและส้ินปีงบประมาณตามแบบท่ีก าหนดต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6.4 แสดงรายรับของเงินทุกประเภท รายจ่ายเงินตามแผนการรายจ่ายและนอกแผน พร้อมประโยชน์
ท่ีสถานศึกษาและนักเรียนได้รับต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสาธารณะชน 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส รายปี 
2. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7. งำนตรวจติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
 7.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณต่อหน่วยกิจกรรมและต่อหน่วยผลผลิตโดยค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วย 
 7.2 ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดผลผลิตตามท่ีเป้าหมายก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 7.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะชน เมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ เสนอประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ความประหยัด และความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาพร้อมกับแสดงผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายกิจกรรม และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

8. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 8.1 ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 
 8.2 ศึกษาแนวทางหรือระเบียบท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจน
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 
 8.3 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน 
 8.4 ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจชักชวนประชาชน เอกชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้
เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
 8.5 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงาน เผยแพร่ เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการศึกษาและทุนเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. แผน/โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน/โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
3. ทะเบียนการระดมทรัพยากร 
4. บันทึกการประชุมงาน 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

9. งำนกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 9.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 9.2 วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนตลอดจนรายละเอียด
ของกองทุน 
 9.3 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ี
สมควรได้รับความช่วยเหลือตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ 
 9.4 แจ้งรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกให้หน่วยงานกองทุน หรือผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9.5 โอนเงินทุนหรือมอบทุนการศึกษา 
 9.6 จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของกองทุน 
 9.7 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับทุนและรายงานผลการเรี ยนและการ
ด าเนินการใช้ทุน 
 9.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจอนุโมทนา 
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 9.9 ส าหรับงานกองทุนท่ีระยะระเบียบปฏิบัติเป็นการเฉพาะส าหรับกองทุนก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กองทุนนั้น ๆ 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ทะเบียนรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา 
2. หนังสือ คู่มือ เงื่อนไขการให้-รับทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
3. เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรืออนุโมทนาบุคคล หน่วยงานท่ีมอบทุน 
4. บันทึกการประชุมงาน 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

10. งำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
 10.1 จัดท ารายการทรัพยากรภายในเพื่อเป็นสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น ท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติเรียนรู้สถานประกอบการและภูมิปัญญาเพื่อการรับรู้ของบุคลากร
นักเรียนและบุคคลท่ัวไปได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 
 10.2 วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.3 กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังให้บริการการใช้
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์การเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 
 10.4 ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอกท้ังทรัพยากรและ
ธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 10.5 ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ทะเบียนทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
2. เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรืออนุโมทนาบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
3. คู่มือ ระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
4. บันทึกการประชุมงาน 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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11. งำนวำงแผนพัสดุ 
 11.1 วิเคราะห์ประมาณการล่วงหน้าว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ โดยก าหนดว่าแต่ละงาน 
แต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่มและหน่วยงาน มีความต้องการพัสดุอะไร จ านวนเท่าใด ปริมาณเท่าใด ต้องการใช้งานใน
ระยะเวลาไหน 
 11.2 วิเคราะห์แผนงานโครงการของหน่วยงานซึ่งจะแจงรายละเอียดว่าแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มในสังกัด
หน่วยงานมีความต้องการพัสดุอะไร ได้รับงบประมาณจ านวนเท่าใดและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 11.3 วิเคราะห์สถิติการเบิกจ่ายพัสดุ การน าพัสดุไปใช้งานของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม ซึ่งสถิติการ
เบิกจ่ายสามารถน ามาค านวณปริมาณความต้องการพัสดุแต่ละประเภทชนิดในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งหรือใน
ปีงบประมาณจ านวนเท่าใด 
 11.4 พิจารณาก าหนดความต้องการ ซึ่งอาจมาจากแผนงานหลักของหน่วยงานหรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีหรือแผนจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ทดแทน 
 11.5 จัดท าใบค าขอแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 11.6 ก าหนดจ านวนอย่างสูง อย่างต่ าของพัสดุท่ีควรมีแต่ละรายการพัสดุ โดยเมื่อพัสดุมีจ านวนลดลง
จนถึงระดับท่ีก าหนดจะเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าท่ีทราบว่าถึงเวลาท่ีต้องจัดซื้อเพิ่มเติม 
 11.7 วิเคราะห์ผลตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี เพื่อพิจารณาว่าพัสดุท่ีมีอยู่จริงกับท่ีบันทึกไว้ใน
บัญชีหรือทะเบียนตรงกันหรือไม่ เพื่อทราบจ านวนท่ีต้องการซื้อท่ีแท้จริง 
 11.8 รวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดซื้อส าหรับการ
จัดซื้อพัสดุประเภทใหม่หรือพัสดุท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานพิเศษ 
 11.9 จัดท าแผนและน าแผนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรราการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1. ค าขอแบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบันทึกขอเบิกพัสดุเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. สถิติการเบิกจ่ายพัสดุ 
3. บันทึกการประชุมงาน 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

12. งำนก ำหนดรูปแบบรำยกำรหรือลักษณะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง 
 ก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างแยกตามกรณี ดังนี้  
 12.1 กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินงบประมาณ ต้องใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 12.2 กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินอื่น ให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อน หากไม่เหมาะสมก็ให้
ก าหนดตามความต้องการ โดยยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 
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 12.3 ส่งคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พร้อมเหตุผลจ าเป็นตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. แบบมาตรฐานลักษณะเฉพาะพัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. บันทึกการประชุม 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

13. งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
 13.1 การจัดท าข้อมูลมาตรฐานข้อมูลกลาง 
  1) ศึกษาท าความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน เช่น โปรแกรม
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมข้อมูลบุคลากร โปรแกรมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ฯลฯ 
  2) วางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขโดยมีการสอบทานความถูกต้อง
ของข้อมูล 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ฐานโปรแกรมประมวลผลกลาง P-OBEC,M-OBEC,B-OBEC,SMIS,DATACENTER 
2. บันทึกการประชุม 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 13.2 การจัดท าขอ้มูลตามความต้องการของสถานศึกษา 
  1) วางแผนการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดและเขตพื้นท่ีตลอดจนก าหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีจัดเก็บตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 
  2) จัดท าและพัฒนาเครื่องมือท่ีจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
  3) ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินผล จัดท าเป็นสารสนเทศ 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. ข้อมูลสารสนเทศพัสดุ 

2. บันทึกการประชุม 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 13.3 การน าเสนอเผยแพร่และการให้บริการ 
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ 
  2) ออกแบบวิธีการน าเสนอท้ังแบบเอกสารบนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและข้อจ ากัด
ของสถานศึกษา 
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  3) ติดตามประเมินผลเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคส าหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
น าเสนอและพัฒนารูปแบบต่อไป 
  4) การติดประกาศและส่งประกาศ 

14. งำนจัดหำพัสดุ 
 เป็นกระบวนการด าเนินการเพื่อให้มาซึ่งพัสดุท่ีต้องการ ประกอบด้วย 
 1) วิธีการ 
 2) การก าหนดขั้นตอน 
 3) การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ จัดหา 
 ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงแผนการจัดหาท่ีวางไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินการจัดหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โดยหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ได้รับพัสดุถูกต้องตามความต้องการในระยะเวลาท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
 2) ความโปร่งใส 
 3) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4) ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน 
 14.1 ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยประเภทพัสดุท่ีจัดหาต้องเป็นไปตามหลัก
จ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณและค าส่ังมอบอ านาจของ สพฐ. 
 14.2 ในการจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
สพฐ. ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศ สพฐ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์อัตราและวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา การ
จัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท า รับบริการ รับจ้าง
ผลิตเพื่อจ าหน่าย พ.ศ. 2533 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. บันทึกการประชุม 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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15. งำนควบคุมดูแลบ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
 15.1 การควบคุมพัสดุ 
  การควบคุมพัสดุถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ 
คือ 
  1) ความมีประสิทธิภาพ 
  2) ความประหยัด 
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
หมวดท่ี 3 ส่วนท่ี 2 สาระส าคัญ 
  - การเก็บรักษาพัสดุ ข้อ 151 – 152 
  - การเบิกจ่ายพัสดุ ข้อ 153 – 154 
  - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ข้อ 155 - 156 
 15.2 การเก็บรักษา 
  การเก็บรักษาพัสดุ เป็นการครอบครองและการเก็บรักษาพัสดุเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
ซึ่งได้แก่ 
  1) การเตรียมการ การวางแผนในการปฏิบัติต่อพัสดุท่ีจะรับเข้า 
  2) การจัดวาง 
  3) การเก็บรักษา 
  4) การส่งพัสดุไปให้ผู้ใช้ 
  ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 151 – 152 
 15.3 การจ าหน่ายพัสดุ 
  เป็นการตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีคุมโดยด าเนินการปลดพัสดุในความครอบครองของ
สถานศึกษาออกจากความรับผิดชอบ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อพัสดุในความครอบครองช ารุด เส่ือมสภาพ ล้าสมัย สูญ
หาย หรือมีไว้เกินความต้องการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 – 161 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ 
2. ทะเบียนท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
3. ทะเบียนการซ่อมแซม จ าหน่ายพัสดุ 
4. บันทึกการประชุมงาน 
5. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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16. งำนจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
 16.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหารายได้เพื่อจัดท าแผน 
 16.2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนและด าเนินงาน 
 16.3 จัดท าแนวปฏิบัติ ระเบียบของสถานศึกษาในการด าเนินการหารายได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 16.4 การจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในความครอบครองของ
สถานศึกษาภายในวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์และภารกิจของ
สถานศึกษา 
 16.5 เงินรายได้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาต้องใช้จ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 16.6 พัฒนาบุคลากรโดยเข้าอบรมพัฒนาศึกษาเอกสารศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติการเพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ 
 16.7 ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามท่ีระเบียบก าหนด 
 16.8 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. ทะเบียนข้อมูลการจัดหารายได้ 
2. ทะเบียนคุมการเก็บ เบิก จ่ายเงินรายได้ 
3. บันทึกการประชุมงาน 
4. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

17. งำนเบิกเงินจำกคลัง 
 สถานศึกษาเบิกเงินจากคลังโดยยื่นหลักฐานขอเบิกเงินทุกรายการเบิกผ่านส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามระบบ GFMIS หรือรูปแบบอื่นตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

18. งำนรับเงิน เก็บรักษำเงิน จ่ำยเงิน 
 18.1 วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินและการจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง ในหน้าท่ีของ
อ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 
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 18.2 การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงการคลัง  
  1) การขออนุมัติวงเงินส ารองและวงเงินน าฝากธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา 
  2) การมอบอ านาจเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษา 
  3) หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 2549 
 18.3 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนท่ัวไปให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือกระทรวงการคลัง
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1) การรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคในทางราชการ 
  2) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน 
  3) การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนโดยตรง 
  4) การเก็บรักษาเงินอุดหนุนไว้ในตู้นิรภัยของโรงเรียน 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. หลักฐานการรับเงิน เก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน 

2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

19. งำนน ำเงินส่งคลัง 
 19.1 น าส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วนราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตามประเภทของเงิน 
ได้แก่ 
  1) เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน-เงินรายได้เบ็ดเตล็ด 
  2) ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 
  3) ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด เพื่อน าส่งคลังจังหวัดต่อไป 
 19.2 บันทึกการน าเงินส่งในทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
 19.3 สรุปยอดเงินคงเหลือจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. หลักฐานการน าเงินส่งคลัง 
2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

20. งำนจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
 20.1 กรณีท่ี 1 จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 ดังนี้ 
  1) ลงรายการรับ-จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด 
  2) ลงทะเบียนคุมท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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   - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   - ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวแทน 
   - ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
   - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
   - ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
  3) สรุปยอดจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันและรายงานส่งเขตพื้นท่ีภายใน 15 วัน ของ
เดือนถัดไป 
 20.2 กรณีท่ี 2 จัดท าบัญชีตามระเบียบตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
  1) บันทึกการรับ-จ่ายในทะเบียนคุมท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) สรุปยอดทุกส้ินเดือน จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันและรายงานส่งเขตพื้นท่ีภายใน 
15 วัน ของเดือนถัดไป 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. สมุดบัญชีเงินสด 
2. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
3. ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
4. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
5. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
6. ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
7. บันทึกการประชุมงาน 
8. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

21. งำนจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
 21.1 ถือปฏิบัติตามท่ีระบบบัญชีท่ีส่วนราชการก าหนด 
 21.2 จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
 21.3 จัดท าบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 21.4 รายงานส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. บัญชีควบคุมการเงิน 

2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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22. งำนจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรำยงำน 
 22.1 จัดท าบัญชีตามคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 หรือ 
 22.2 จัดท าบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 22.3 สรุปยอดจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันและรายงานส่งเขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 15 วัน 
ของเดือนถัดไป 

เอกสำร หลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 1. บัญชีควบคุมการเงิน 

2. บันทึกการประชุมงาน 
3. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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แผนผังและวิธีปฏิบัติในกำรบันทึกควบคุม 
1.แผนผังงบประมำณที่ได้รับและระบบควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ.2544 
 เงินงบประมาณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้จัดท าบัญชี โรงเรียนไม้ต้องท า แต่ให้บันทึกควบคุม
เงินเฉพาะเงินรายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 
มีแผนผังดังนี้ 
 
 
 
 
โรงเรียนไม่ต้องท าบัญชี 
 
 
                                   
  

รับเงิน       ใบเสร็จรับเงิน             จ่ายเงิน           ทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่าย 
 

                                                                           
 
 
              
 
          
      
 
 
 
 
                                                                            ถ้าเก็บรักษาเงินสดในเมือให้ท าบันทึกรับเงิน
เพื่อเก็บรักษา    
                                                                                    
 
 
 

ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2544 

เงินรายได้แผ่นดิน 

- ทะเบียนคุมการรับและน าส่ง เงินรายได้

แผน่ดิน 

เงินนอกงบประมาณ 

   1.ทะเบียนคุมเงินค่าอาหารกลางวนั 

   2.ทะเบียนคุมเงินค่าจดัการเรียนการสอน 

   3.ทะเบียนคุมเงินค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 

   4.ทะเบียนคุมเงินค่าหนงัสือเรียน 

   5.ทะเบียนคุมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 

   6.ทะเบียนคุมเงินค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

   7.ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐาน 

   8.ทะเบียนคุมเงินค่าฯลฯ 

 

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวนั 

เงินที่โรงเรียนไดรั้บ 

เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแ้ผน่ดิน เงินงบประมาณ 
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2. วิธีปฏิบัติในกำรบันทึกควบคุม 

2.1 กำรบันทึกคุมเงินรำยได้แผ่นดิน 
1. ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ใช้ส าหรับบันทึกการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี  ให้บันทึกวัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 2) ท่ีเอกสาร  ให้บันทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการ 
 3) รายการ  ให้บันทึกค าอธิบายรายการโดยย่อ 
 4) รับ  ให้บันทึกจ านวนเงินรับ 
 5) น าส่ง  ให้บันทึกจ านวนเงินท่ีน าส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
 6) คงเหลือ  ให้บันทึกจ านวนเงินคงเหลือท่ียังไม่ได้น าส่งในรูปของเงินสด หรือเงินฝากธนาคารแล้วแต่
กรณี 
 7) หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
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ทะเบียนคุมกำรรับ-น ำส่งเงินรำยไดแ้ผ่นดิน 
(1)วัน เดือน ปี (2) ท่ีเอกสาร (3) รายการ (4) รับ (5) น าส่ง (6)คงเหลือ (7)หมายเหตุ 

เงินสด เงินฝากธนาคาร 
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2.2  กำรบันทึกคุมเงินนอกงบประมำณ 
2.2.1 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แบบที่ 1 ใช้ส าหรับบันทึกการรับและจ่ายเงินนอก

งบประมาณท้ังกรณีท่ีมีการยืมเงินและกรณีเบิกเงิน 
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี  ให้บันทึกวัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 2) ท่ีเอกสาร ให้บันทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการ 
 3) รายการ ให้บันทึกค าอธิบายรายการโดยย่อ 
 4) รับ  ให้บันทึกจ านวนเงินรับ 
 5) จ่าย   

   5.1) กรณีมีการยืมเงิน เช่น ยืมเงินจากเงินโครงการอาหารกลางวันไปจัดท าอาหารกลางวัน ให้
บันทึกจ านวนเงินช่องลูกหนี้ ถ้าส่งใช้เงินยืมเป็นใบส าคัญให้บันทึกจ านวนเงินในวงเล็บช่องลูกหนี้ และในช่อง
ใบส าคัญโดยไม่มีวงเล็บ กรณีส่งเงินยืมเป็นเงินสดให้บันทึกจ านวนเงินในวงเล็บช่องลูกหนี้แล้วออกช่องคงเหลือ
เงินสด 

   5.2) กรณีเบิกเงิน เช่นเบิกเงินจากเงินค่าจัดการเรียนการสอนไปจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เนต ให้
บันทึกจ านวนเงินในช่องใบส าคัญ 
 6) คงเหลือ ให้บันทึกจ านวนเงินคงเหลือในรูปของเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี 
 7) หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
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ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แบบท่ี 1 
ประเภท.................................................................................................... 

(1) พ.ศ
............ (2) ท่ี

เอกสาร 
(3) รายการ (4) รับ 

(5) จ่าย (6) คงเหลือ (7) 
หมาย
เหตุ 

เดือน วันท่ี ลูกหนี้ ใบส าคัญ รวม เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝาก
เขตฯ 
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2.2.2.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แบบที่ 2  ใช้ส าหรับบันทึกการรับและจ่ายเงินนอก
งบประมาณกรณีไม่มีการยืมเงิน เช่น  เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินค่าหนังสือเรียน เงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี  ให้บันทึกวัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 2) ท่ีเอกสาร ให้บันทึกเลขท่ีเอกสารประกอบรายการ 
 3) รายการ ให้บันทึกค าอธิบายรายการโดยย่อ 
 4) รับ  ให้บันทึกจ านวนเงินรับ 
 5) จ่าย  ให้บันทึกจ านวนเงินจ่าย 
 6) คงเหลือ ให้บันทึกจ านวนเงินคงเหลือในรูปของเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร หรือเงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี 
 7) หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
หมายเหตุ  ท้ังนี้จะเลือกใช้ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 หรือใช้ท้ังสองแบบร่วมกัน 
ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนส่วนมากจะมีการยืมเงินเฉพาะจัดท าอาหาร
กลางวันให้นักเรียน มีเพียงส่วนน้อยท่ีมีการยืมเงินอุดหนุนรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) หรือเงินประเภท
อื่น ไปใช้จ่ายในราชการ 
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ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ แบบท่ี 2 
ประเภท................................................................................................ 

(1)พ.ศ.............. (2) ท่ี
เอกสาร 

(3) รายการ (4) รับ (5) จ่าย 
(6) คงเหลือ (7)หมาย

เหตุ เดือน วันท่ี เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากเขตฯ 
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2.2.3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-เงินฝาก ใช้ส าหรับบันทึกการรับเงินนอกงบประมาณ ซึ่งต้อง
จ่ายคืนเมื่อถึงก าหนดเวลา เช่น เงินมัดจ าประกันสัญญา เป็นต้น 
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) ล าดับท่ี  ให้บันทึกล าดับท่ีของรายการ 
 2) รายการ  ให้บันทึกช่ือเจ้าของเงิน 
 3) การรับ  ให้บันทึกวัน เดือน ปี เลขท่ีเอกสาร และจ านวนเงินท่ีรับ 
 4) การฝาก  ให้บันทึกวัน เดือน ปี เลขท่ีเอกสาร และจ านวนเงินท่ีน าฝากส่วนราชการผู้เบิก(ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) 
 5) วันครบก าหนด  ให้บันทึกวันครบก าหนดของเงินท่ีน าฝากส่วนราชการผู้เบิก(ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาฯ)  
 6) วันท่ีผู้เบิกจ่ายเงินคืนผู้มีสิทธิ  ให้บันทึกวันท่ีส่วนราชการผู้เบิก(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ)
จ่ายเงินคืนให้ผู้มีสิทธิ 
 7) หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
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ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
ประเภท เงินฝำก (เงินประกันสัญญำ) 

(1) 
ล า 

ดับท่ี 

(2)รายการ 
 

(3) การรับ (4) การฝาก 
(5)วันครบ
ก าหนด 

(6)วันท่ีผู้
เบิกจ่ายเงิน
คืนผู้มีสิทธิ 

(7) 
หมาย 
เหตุ 

วันเดือนป ี ท่ีเอกสาร จ านวนเงิน วันเดือนปี ท่ีเอกสาร จ านวนเงิน 
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3. รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ใช้ส าหรับแสดงรายละเอียดประเภทเงินคงเหลือท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานย่อย (โรงเรียน) ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก โดย
จัดเก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน 
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) ประเภท ให้แสดงประเภทเงินและรายละเอียด  
 2) เงินสด ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทท่ีอยู่ในรูปของเงินสด ธนาณัติ เช็ค หรือ 
ดร๊าฟ ซึ่งยอดรวมของเงนิสดจะต้องเท่ากับจ านวนเงินท่ีกรรมการตรวจนับได้ ณ ส้ินวันท าการ  
 3) เงินฝากธนาคาร ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทท่ีฝากธนาคาร 
 4) เงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทท่ีฝากส่วนราชการผู้เบิก
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) 
 5) รวม  ให้แสดงยอดรวมของเงินแต่ละประเภท 
 6) หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
 7) ลงช่ือ  ให้ผู้จัดท ารายงานลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือนามสกุลด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน พร้อมระบุ
ต าแหน่ง 
 8) กรรมการ  ให้คณะกรรมการท่ีแต่งต้ังตามระเบียบลงลายมือช่ือ 
 9) ลงช่ือ  ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือนามสกุล
ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน พร้อมระบุต าแหน่ง 
 10) ลงช่ือ......ผู้รับเงิน  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเงินสดลงลายมือช่ือเมื่อรับเงินจากกรรมการในวันท า
การถัดไปท่ีมีการรับจ่ายเงิน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานย่อย (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) ลงลายมือช่ือ 
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รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
ประจ าวันท่ี.........เดือน .......................พ.ศ.............. 

(1) ประเภท (2) เงินสด (3) เงินฝากธนาคาร (4) เงินฝากเขตฯ (5) รวม (6)หมายเหตฯ 

เงินงบประมาณ      
เงินรายได้แผ่นดิน      
-ดอกเบี้ยเงินอุดหนุนอื่น, อาหารกลางวัน      
เงินนอกงบประมาณ      
-เงินค่าอาหารกลางวัน      
-เงินค่าจัดการเรียนการสอน      
-เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน      
-เงินค่าหนังสือเรียน      
-เงินค่าอุปกรณ์การเรียน      
-เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
-เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน      

รวมทั้งสิ้น      

      ลงช่ือ...(7)..........................................ผู้จัดท ารายงาน 
                                                                    (...........................................) 
                                                           ต าแหน่ง........................................................... 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วและได้น าเงิน
สดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(8) ..........................................      ......................................................       ............................................... 
         กรรมการ                                 กรรมการ                               กรรมการ 
      ลงช่ือ...(9)..........................................หวัหน้าหนว่ยงาน 
                                                                   (.............................................) 
                                                                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ข้าพเจ้าผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว 
เมื่อวันท่ี ......เดือน ............พ.ศ.......... 
ลงช่ือ..(10).......................................ผู้รับเงิน 
ลงช่ือ................................................หัวหน้าหน่วยงานย่อย  
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4. ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย  ใช้ส าหรับบันทึกควบคุมการเบิกจ่ายเงินท่ีมีอยู่ในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของโรงเรียน  เช่น เงินค่าอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนรายหัว เงินปัจจัยพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ฯลฯ 
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี  ให้บันทึกวันเดือนปีท่ีจ่ายเงิน 
 2) ใบส าคัญคู่จ่าย  ให้บันทึกเลขท่ีใบส าคัญบค, บจ เรียงตามล าดับวันเดือนปีท่ีจ่าย  

   กรณีการจ่ายเงินท่ีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ก าหนดเลขท่ี บจ1, 2, 
3,...../ปีงบประมาณเช่น บจ1/2558, บจ2/2558  กรณีการจ่ายเงินท่ีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถออก
ใบเสร็จรับเงินให้ได้ ให้ก าหนดเลขท่ี บค1, 2, 3,............/ปีงบประมาณ เช่น บค1/2558 ,2/2558  แต่ถ้าการ
จ่ายเงินครั้งใดท่ีมีหลักฐานการจ่ายท้ัง 2 กรณี ให้เลือกก าหนดเลขท่ี บจ หรือ บค ก็ได้ เมื่อถึงส้ินปีงบประมาณ
จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ให้เริ่มก าหนดเลขท่ีใหม่เรียงตามล าดับไป  
 3) รายการ  ให้บันทึกรายการจ่ายโดยย่อ 
 4) จ านวนเงิน ให้บันทึกจ านวนเงินท่ีจ่าย 
 5) หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
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ทะเบียนคุมใบส ำคัญคู่จ่ำย 
(1)วัน เดือน 

ปี 
(2)ใบส าคัญคู่จ่าย 

(3) รายการ (4) จ านวนเงิน (5) หมายเหตุ 
บจ บค 
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5. สมุดคู่ฝำก ใช้ส าหรับบันทึกรายการฝาก และถอนเงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับส่วนราชการผู้
เบิก(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) เช่นเงินประกนัสัญญา  
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี  ให้บันทึกวัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 
 2) ท่ีเอกสาร  ให้บันทึกเลขท่ีใบน าฝากหรือหนังสือเพื่อน าส่งเงินให้ส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศีกษาฯ) และใบเบิกเงินฝาก 
 3) ฝาก  ให้บันทึกจ านวนเงินท่ีฝากส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ)  
 4) ถอน  ให้บันทึกจ านวนเงินท่ีขอถอนจากส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) ซึ่งอาจ
เกิดจากการแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) จ่ายคืนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง หรือการ
ขอรับเงินจากส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) มาใช้จ่ายท่ีหน่วยงานย่อย (โรงเรยีน) 
 5) คงเหลือ  ให้ผู้เบิก (ผู้อ านวยการสถานศึกษา)หรือผู้ท่ีผู้เบิกมอบหมายลงลายมือช่ือการรับหรือถอน
เงินฝาก 
 6) ลายมือช่ือผู้รับฝาก  ให้ผู้เบิก (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ)หรือผู้ท่ีผู้เบิกมอบหมาย
ลงลายมือช่ือการรับฝากหรือถอนเงินฝาก 
 7) ลายมือช่ือผู้น าฝาก  ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย (ผู้อ านวยการสถานศึกษา) หรือผู้ท่ีหัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยมอบหมายให้น าเงินฝากหรือถอนเงินจากส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ)ลงลายมือช่ือ 
 8) หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
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สมุดคู่ฝำก 

(1) วัน เดือน ปี 
(2) ท่ี

เอกสาร 

จ านวนเงิน 
(6) ลายมือ
ช่ือผู้รับฝาก 

(7) ลายมือช่ือ
ผู้น าฝากหรือผู้

เบิกถอน 

(8) หมาย
เหตุ (3) ฝาก (4) ถอน (5) คงเหลือ 
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ใบน ำฝำก 
ส่วนราชการผู้รับฝาก ท่ีผู้รับฝาก 
ส่วนราชการผู้น าฝาก ท่ีผู้น าฝาก 
                   ข้าพเจ้าขอน าฝากเงินตามรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทเงิน รายการ จ านวนเงิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
(ตัวอักษร) 
วันท่ี ลายมือช่ือน าฝาก ต าแหน่ง 
 

ใบรับเงิน 
         ได้รับเงินตามจ านวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว 
ลายมือช่ือผู้รับเงิน 
 
วันท่ี................................................................. 

ลายมือช่ือหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก 
 
วันท่ี.............................................................. 
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 6. ทะเบียนคุมเอกสำรแทนตัวเงินใช้ส ำหรับบันทึกเอกสำรที่ถือเสมือนเงินสด(ตัวเงิน) เช่น เช็ค 
ดร๊าฟ ธนาณัติท่ีได้รับจากบุคคลภายนอก และรวมถึงหลักฐานท่ีเป็นการรองจ่าย ได้แก่ สัญญาการยืมเงิน ให้
บันทึกไว้ในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินเป็นหลักฐานทุกครั้งท่ีเกิดรายการขึ้น เพื่อควบคุมเอกสารแทนตัว
เงิน สะดวกในการติดตาม 
 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี ใหบ้ันทึกวัน เดือน ปี ท่ีได้รับเอกสารแทนตัวเงินเช่น ได้รับสัญญาการยืมเงินวนัท่ี 12 
มิ.ย.2558 ให้บันทึก 2558 ในช่อง พ.ศ. มิ.ย. ในช่องเดือน 12 ในช่องวันท่ี 
 2) ประเภท ให้บันทึกประเภทของเอกสารแทนตัวเงิน เช่น สัญญาการยืมเงิน เช็ค 
 3) เลขท่ี ให้บันทึกเลขท่ีของเอกสารแทนตัวเงิน เช่น บย1/2558, บย2/2558 
 4) จ านวนเงิน ให้บันทึกจ านวนเงินของเอกสารแทนตัวเงิน 
 5) วันท่ีเปล่ียนสภาพ ให้บันทึกวัน เดือน ปี ท่ีเอกสารแทนตัวเงินได้เปล่ียนสภาพเป็นเงินสดหรือ
ใบส าคัญคู่จ่ายแล้ว เช่น ยืมเงินไปจัดท าอาหารกลางวันให้นักเรียนวนัท่ี 12 มิ.ย.2558 ส่งใช้เงินยืมเป็น
ใบส าคัญคู่จ่าย วันท่ี 19 มิ.ย.2558 วันท่ีเปล่ียนสภาพคือวันท่ี 19 มิ.ย.2558 เนื่องจากเปล่ียนสภาพจากสัญญา
การยืมเงินเป็นใบส าคัญคู่จ่าย 
 6) หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใดท่ีจ าเป็น 
 
หมำยเหตุ  ถ้ามีการยืมเฉพาะเงินโครงการอาหารกลางวันไม่ต้องใช้ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน แต่ถ้ามีการ
ยืมเงินต้ังแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่นมีการยืมเงินโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนนุรายหัว ไปใช้ในราชการจึง
ให้ใช้ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน  
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ทะเบียนคุมเอกสำรแทนตัวเงิน 
(1) พ.ศ........... 

(2) ประเภท 
(3)  

เลขท่ี 
(4) จ านวนเงิน 

(5) วันท่ี
เปล่ียนสภาพ 

(6) 
หมาย
เหตุ เดือน วันท่ี 
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ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็ค 
 

 

วัน เดือน ป ี
 

เลขที่เช็ค 
 

จ่ำยให้ 
 

จ ำนวนเงิน 
 

ลงชื่อผู้รับเช็ค 
 

ลงชื่อผู้อนุมัติจ่ำยเช็ค 
 

หมำยเหตุ 
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ทะเบียนคุมเงินฝำกธนำคำร 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชีเงินฝาก............................................................................. 

วัน เดือน ป ี ท่ีเอกสาร รายการ 
จ านวนเงิน ลายมือช่ือหัวหน้า

หน่วยงานย่อย 
หมายเหตุ 

ฝาก ถอน คงเหลือ 
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7. ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก ใช้ส าหรับบันทึกการรับหลักฐานขอเบิกเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
หรือหน่วยงานย่อยอื่น และส่งให้ส่วนราชการผู้เบิก (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) เพื่อเบิกเงินงบประมาณ 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ เพื่อด าเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินโดยตรง 

 การบันทึกรายการในช่องต่างๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 1) วัน เดือน ปี    ให้บันทึกวัน เดือน ปี ท่ีรับหลักฐานขอเบิก 
 2) เจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก  ให้บันทึกช่ือเจ้าหนี้ หรือผู้ขอเบิกหรือหน่วยงานย่อยอื่น 
 3)  ประเภทรายจ่าย  ให้บันทึกรายจ่ายตามจ าแนกประเภทรายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนด ท่ีขอ
เบิก 
 4) จ านวนเงิน  ให้บันทึกจ านวนเงินท่ีขอเบิกตามหลักฐานขอเบิก 
 5)  ลายมือช่ือผู้รับหลักฐาน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับหลักฐานขอเบิกลงลายมือช่ือ 
 6) วันท่ีส่งส่วนราชการผู้เบิก  ให้บันทึกวัน เดือน ปี และเลขท่ีหนังสือส่งหลักฐานขอเบิกให้ส่วน
ราชการผู้เบิก(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ) 
 7) ให้บันทึกข้อความอื่นท่ีจ าเป็น 
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ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิก 

 
 

วัน เดือน ป ี
(1) 
 

 

เจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิก 
(2) 

 

ประเภทรายจ่าย 
(3) 

 

จ านวนเงิน 
(4) 

ลายมือช่ือผู้รับ 
หลักฐาน 

(5) 

วัน เดือน ป ี
ท่ีส่งส่วนราชการผู้เบิก 

(6) 

 

หมายเหตุ 
(7) 
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ระเบียบกำรยืมเงินรำชกำรและกำรล้ำงหนี้เงินยืม  
งำนกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ โรงเรียนวัดบำงไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1 
 

 
 
กรณีปกติ 

1. ให้ยื่นสัญญายืมพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ก่อน  
วันด าเนินการ ไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร  ก่อนวันเริ่มด าเนินการหรือไปราชการนั้น 

2. ในกรณีท่ีได้รับแจ้งให้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาไม่ถึง 7 วันท าการ  ให้เร่งยื่นสัญญาการยืมเงิน
ต่อเจ้าหน้าท่ีด าเนินการในระยะเวลาถัดจากวันท่ีได้รับเอกสารแจ้งเข้าอบรม 

3. การยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรม หรือโครงการเข้าค่าย หรือโครงการฝึกอบรม หรือประชุมจัดท า
แผนพัฒนาฯ  ต้องยื่นยืมก่อน  ไม่น้อยกว่ำ 10 วันท ำกำร 
กรณีเร่งด่วน 

1. ให้ยื่นสัญญายืมในทันทีท่ีได้รับทราบเงื่อนไขไปราชการ แต่ควรยื่นยืมในเวลำภำคเช้ำ 
2. กรณีจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของ สพท. หรือ สพฐ. ท่ีเร่งด่วน ก็ต้องด าเนินการยื่น 
3. กิจกรรมหรือการไปราชการในเดือนกันยายน  หรอืคาบเกี่ยวต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคม ให้ยื่น

สัญญาโดยด่วน 
 

 
1. ให้จัดท าสัญญา และยื่นยืมไม่เกินเดือนสิงหาคมของปี 
2. การยื่นยืมเงินทุกรายการต้องได้รับการอนุมัติใช้งบประมาณจากผู้มีอ านาจก่อนทุกครั้ง 
3. การเสนอขอใช้งบประมาณ  ควรเสนอขออนุมัติวิธีการ, หลักสูตรอบรม, สถานท่ีอบรม, วัน 

เวลา และงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน 
 
 

 
1. การยืมเงินทดรองงบราชการ  สามารถยืมได้ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  ของปีงบประมาณ 
2. ผู้มีสิทธิยืมจะต้องไม่มีหนี้ค้างกับเงินยืมรายเก่า 
3. ยืมได้กรณีจ าเป็น  และประหยัด  และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
4. การยืมเงินค่าวัสดุต้องก่อหนี้  และเบิกจ่ายให้ทันทีในปีงบประมาณเท่านั้น 

(กรณีโรงเรียนเป็นผู้ยืม) 
 

1. ระยะเวลำยื่นยืมเงิน 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
 

3. ข้อปฏิบัติเก่ียวกับเงินยืมรำชกำร/เงินทดรองรำชกำร 
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เงินยืมทดรองรำชกำรสำมำรถยืมเงินได้ตำมรำยกำร  ดังนี้ 
1. งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้าง  ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนประจ า  แต่จ าเป็นต้องจ่ายให้

ลูกจ้าง แต่ละวัน  หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานท่ีจ้าง 
2. งบด าเนินงาน  ยกเว้น  ค่าไฟฟ้า  และค่าน้ าประปา 
3. งบกลางเฉพาะท่ีจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า

รักษาพยาบาล 
4. งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ ข้อ 1,2 

 
เงินยืมงบประมำณสำมำรถยืมได้ตำมรำยกำร  ดังนี้ 

1. รายการค่าจ้างช่ัวคราว  ส าหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่
จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวัน  หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานจ้าง 

2. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
3. รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าไปรษณีย์โทรเลข 
4. งบกลางเฉพาะท่ีจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

เงินเพิ่มค่าครองชีพส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว  ซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ า  แต่จ าเป็นต้อง
จ่ายแต่ละวัน  หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานจ้าง 

5. เงินงบอื่นๆ  ท่ีจ่ายในลักษณะเดียวกันกับ 1, 2, หรือ 3 

กำรยืมเงิน 
 โดยสรุปแล้ว  เงินทดรองราชการ  หรือเงินงบประมาณ  แม้ว่าหน่วยงานจะมีไว้ใ ช้จ่ายหรือได้รับ
งบประมาณแล้วก็ตาม  แต่การยืมเงิน  หรือการเบิกจ่ายเงินก็มีกระบวนการ  หรือท้ังต้องด าเนินการซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน  ดังนั้นการยืมเงินจะต้องมีระยะเวลา  หรือข้อก าหนดซึ่งต้องถือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้
ยืมเจ้าหน้าท่ีผู้ด าเนินการ  หรือผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืม 
 
 
กรณีปกติ 

1. ผู้ไปราชการ  รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องไปราชการเมื่อใด  ก่อนหลายวัน (ประมาณ 10 วันขึ้นไป) 
2. กลุ่มหรือหน่วย  รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องถึงก าหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมใด เช่น กิจกรรมแข่งขัน

ทักษะ 
3. กลุ่มหรือหน่วย  รู้ล่วงหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีว่ามีระยะเวลาจัดท าโครงการว่ามี

ระยะเวลาจัดก าหนดชัดเจนว่า  โครงการจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าอะไร  เช่น  การจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง, พาหนะ,/ 
ค่าวัสดุ/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

ที่ยกตัวอย่ำงนั้นแสดงถึงว่ำ  ไม่ถือเป็นเร่ืองเร่งด่วนซ่ึงผู้ด ำเนินกำร  หรือผู้ไปรำชกำรจะต้อง
ก ำหนดแผนกำรยืม/ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยขออนุมัติโครงกำร  ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยและสถำนที่ฝึกอบรม

4. กำรยืมเงินมี 2 กรณี 
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ล่วงหน้ำได้  ดังนั้นควรงดยืมเงินทดรองรำชกำร  และควรยืมเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณมำต้ังเบิกจ่ำย 

กรณีให้ยืมจากเงินงบประมาณเท่านั้น  เนื่องจากผู้ยืมสามารถระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ 
กรณีเร่งด่วน 

1. รับทราบไปราชการในวันท่ียื่นยืมและจ าเป็นต้องเดินทางวันท่ียื่นยืม  และต้องรายงานตัว  หรือ
เข้าอบรมในวันถัดไป 

2. มีเหตุสุดวิสัยท่ีไม่ทราบ  หรือคาดการณ์มาก่อนว่าจะต้องจัดกิจกรรมเร่งด่วนตามนโยบาย 
3. มีเหตุสุดวิสัย  ท่ีจะต้องใช้วัสดุบางรายการท่ีจ าเป็นต้องใช้วัสดุในวันท่ียื่นเสนอนั้น  ซึ่งมีความ

จ าเป็นสูงสุดในการปฏิบัติราชการ 
4. ได้รับทราบ  หรือรับแจ้งโทรสาร  ซึ่งต้องปฏิบัติทันทีทันใด 

 เป็นข้อตัวอย่ำงกรณีเร่งด่วน  ซ่ึงไม่สำมำรถคำด หรือประสำนเหตุกำรณ์ได้ก่อน ให้สำมำรถยื่น
ยืมเงินงบประมำณ  หรือเงินทดรองรำชกำรก็ได้  หรือใช้เงินส่วนตัวทดรองจ่ำยไปก่อนแล้วน ำมำ
เบิกจ่ำยจำกงบประมำณตำมผลผลิต  และกิจกรรมต่ำงๆ  ภำยหลัง 

 
 
กรณีที่ 1  กำรยืมเงินไปรำชกำร 

1. บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด 
3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ชุด 
4. หนังสืออนุญาตให้ไปราชการของผู้บังคับบัญชา 1 ชุด 
5. เอกสารหนังสือส่ังการทุกฉบับ 1 ชุด 
6. เอกสารอนุมัติงบประมาณ 1 ชุด 

กรณีที่ 2  กำรยืมเงินค่ำขนย้ำยครอบครัวกรณีผู้บังคับบัญชำแต่งต้ังย้ำย 
1. บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด 
3. ประมาณการค่าขนย้ายครอบครัว 2 ชุด 
4. ประมาณการค่าขนย้ายครอบครัว บัญชี 1 บัญชี 2 2 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุคคลในครอบครัว 2 ชุด 
6. ค าส่ังแต่งต้ังย้าย หรือให้รักษาการในต าแหน่ง 2 ชุด 

กรณีที่ 3  กำรยืมเงินเพื่อจัดท ำแผนปฏบิัติกำร หรือประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
1. บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด 
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายจริง 2 ชุด 

5. เอกสำรกำรยืมเงิน 
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4. โครงการหรือแผนด าเนินการซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 1 ชุด 
5. บันทึกอนุมัติ วัน เวลา สถานท่ีเข้าประชุม 1 ชุด 
6. เอกสารการอนุมัติงบประมาณ 1 ชุด 
7. ประมาณการค่าวัสดุ  หรือค่าจ้างจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ  

ข้อเสนอแนะ  ค่าวัสดุต้องจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ  โดยกลุ่มอ านวยการ, กลุ่มงานสินทรัพย์  เป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
กรณีที่ 4  กำรยืมเงินโครงกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำน 

1. บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด 
3. ประมาณค่าใช้จ่ายจริง 2 ชุด 
4. โครงการซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว หรือ 1 ชุด 
5. แผนการจัดฝึกอบรมซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 1 ชุด 
6. บันทึกเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่าย/สถานท่ีอบรม และ 1 ชุด 
7. ประมาณการค่าวัสดุ  ประมาณการวัสดุท่ีต้องใช้ 2 ชุด 
8. ตารางการอบรม  หรือก าหนดการ 1 ชุด 
9. เอกสารการอนุมัติงบประมาณ 1 ชุด 
10. เอกสารอื่นๆ  กรณีเป็นโครงการของ  หน่วยงำนอื่น 

ข้อเสนอแนะ   
- กรณีเป็นโครงการ สพฐ.ควรท่ีจะต้องจัดท าแผน  หรือโครงการฝึกอบรม (แผนย่อยของ สพป.) 

รองรับโดยต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.สพป. โดยแนบแผนย่อยไปพร้อมหนังสือส่ังการของ สพฐ. 
- ค่าวัสดุ หรือค่าเช่า (เว้นค่าอาหาร/เครื่องด่ืม/อาหารว่างและเครื่องด่ืม/ค่าตอบแทน) ต้องให้

กลุ่มอ านวยการ, กลุ่มสินทรัพย์จัดซื้อ 
- กรณีการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานต้องแนบเอกสาร 
o รายช่ือผู้ไปศึกษาดูงาน 
o ตารางการฝึกอบรมศึกษา 
o การใช้ยานพาหนะ 
o ท่ีพัก 

- กรณีท่ีผู้จัดฝึกอบรมเป็นผู้จัดอาหาร/ยานพาหนะเดินทาง  ให้แนบใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับ
เงิน/รายช่ือผู้ไปศึกษาฝึกอบรมและศึกษาดูงานประกอบเป็นหลักฐานล้างหนี้ 
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กรณีที่ 5  กำรยืมเพื่อจัดกิจกรรมของนักเรียน  ประกวดหรือแข่งขัน 
1. บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด 
3. โครงการจัดกิจกรรมซึ่งได้รับอนุมัติ 1 ชุด 
4. ตาราง หรือปฏิทิน หรือก าหนดการจัดกิจกรรม 1 ชุด 
5. ประมาณค่าใช้จ่าย  และวิธีการต้องจ่ายในแต่ละกิจกรรม 1 ชุด 
6. ประมาณการใช้วัสดุ/รายการวัสดุ (ส่วนสนับสนุน) 1 ชุด 
7. เอกสารอนุมัติงบประมาณ 1 ชุด 
8. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 1 ชุด 

ข้อเสนอแนะ ค่าวัสดุ/ค่าจัดจ้าง/ค่าเช่า ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และต้องให้กลุ่ม
อ านวยการ 

  กลุ่มอ านวยการ, กลุ่มงานสินทรัพย์ สพท. หรือกรณีเงินยืมของโรงเรียนให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
โรงเรียนจัดซื้อ/จัดจ้าง 

กรณีที่ 6  กำรยืมเงินกรณีเป็นค่ำเบี้ยประชุม และค่ำเคร่ืองด่ืม และอำหำรว่ำง อำหำร 
  คณะกรรมกำร  ตำมกฎหมำย อ.ก.ค.ศ., ก.ค.ศ., กรรมกำรสถำนศึกษำ 

1. บันทึกเสนอขออนุมัติเงิน 1 ชุด 
2. เอกสารการอนุมัติงบประมาณ 1 ชุด 
3. สัญญาการยืมเงิน 2 ชุด 
4. ประมาณการค่าใช้จ่าย 1 ชุด 
5. บันทึกอนุมัติให้จัดประชุม 1 ชุด 
6. รายละเอียด หรือวาระการประชุม (ถ้ามี) 1 ชุด 

กรณีที่ 7  กำรยืมเงินกรณีอื่นๆ 
1. ใช้ส าหรับกรณีจ าเป็นท่ีหนี้ถึงก าหนด  ต้องจ่ายและเงินงบประมาณยังไม่โอนมาต้ังเบิกจ่าย แต่

ได้รับแจ้งงบประมาณเงินประจ างวด ประจ าปีงบประมาณไว้แล้ว  เช่น  ค่าซ่อมแซม/ค่าวัสดุฯ 
เอกสำร  (กรณีโรงเรียน) 
1. บันทึกเสนอขออนุมัติเงิน 1 ฉบับ 
2. เอกสารด าเนินการ (ใบแจ้งหนี้) 1 ชุด 
3. สัญญาการยืมเงิน 3 ชุด 
4. ประมาณการค่าใช้จ่ายจริง 3 ชุด 
มอบรำยละเอียดให้กลุ่มอ ำนวยกำร จัดซ้ือ/จัดจ้ำง 
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กรณีที่ 8  กำรยืมเงินเพื่อจัดประชุมรำชกำร 
1. บันทึกเสนอขอยืมเงิน 1 ฉบับ 
2. เอกสารการอนุมัติงบประมาณ 1 ชุด 
3. สัญญายืมเงินพร้อมประมาณการ 2 ชุด 
4. บันทึกเสนอขออนุมัติประชุมราชการ (ร่างวาระการประชุมโดยสังเขป) 1 ชุด 
5. รายช่ือผู้เข้ารับการประชุม 1 ชุด 

 
 
 

ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินคลัง พ.ศ.2520  หมวดที่ 5  ส่วนที่ 2  ข้อ 62 
ก าหนดไว้ดังนี ้

1. กรณีเดินทางไปราชการประจ าต่างส านักงาน  หรือการเดินทางไปรับราชการประจ าใน
ต่างประเทศ หรือกรณีเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  ให้จัดส่งเอกสารส่งใช้คืนเงินยืมภายใน 30  วัน  นับจาก
วันท่ีได้รับเงิน เช่น 

- การเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ 
- การเดินทางกลับภูมิล าเนา 
- เดินทางไปรักษาการในต าแหน่ง 

2. การเดินทางไปราชการอื่น  รวมการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  ให้จัดส่งเอกสำร
ส่งใช้คืนเงินยืมต่อผู้ให้ยืมภำยใน 15 วัน นับจำกวันกลับมำถึง (ใช้เฉพำะกำรเดินทำงไปรำชกำร
ชัว่ครำว) 

3. การยืมเงินท่ีนอกเหนือจากข้อ 1  และ 2  ให้จัดส่งเอกสารใช้คืนเงินยืมภายใน  30  วัน  นับแต่
วันท่ีได้รับเงิน  เช่น 

- การยืมเงินเพื่อจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน 
- การยืมเงินเพื่อจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนา 
- การยืมเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

6. ระยะเวลำกำรส่งใช้คืนเงิน
ยืม 
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1.  กำรไปรำชกำรชั่วครำว 

1. รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
- ส่วนท่ี 1 
- ส่วนท่ี 2  (เฉพาะกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 

2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 
- ส าหรับเบิกค่าพาหนะ 

3. ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ไปราชการ/หรือค าส่ัง 
4. เรื่องเดิม (ถ้ามี) 
5. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน 
- กรณีเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทาง  เช่น  ค่าซ่อมรถ/จ้างเหมารถ ฯลฯ 
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการของ ปตท. 

6. บันทึกขอจ้างเหมารถ (ถ้ามี) 
7. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าท่ีพัก 
8. ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) 
- ส าหรับกรณีเบิกค่าท่ีพัก 
- หนังสือรับรองการเบิกค่าท่ีพักเหมาจ่าย 

9. บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (ถ้ามี) 
- กรณีขอเบิกค่าชดเชยน้ ามัน 

-  
หมำยเหตุ   1.   กรณีใช้ยานพาหนะส่วนกลาง (รถยนต์ราชการ) ให้แนบส าเนาหนังสือขออนุญาตใช้รถ 
   ประกอบด้วย 
  2. กรณีขอเบิกเงินค่าเช่าท่ีพักเหมาจ่าย  ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนดโดยใช้แบบรับรองท่ีแนบ 
2.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/ศึกษำดูงำน  และจัดประชุมแผนปฏิบัติกำร 

1. งบหน้าส่งรายละเอียดส่งใช้คืนเงินยืม 
2. ส าเนาโครงการ/แผนการฝึกอบรม 
3. ส าเนาบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย/สถานท่ีจัดฝึกอบรม 
4. บัญชีลงเวลา (กรณีใช้ส าเนาให้รับรองส าเนา  โดยเจ้าของโครงการ) 
5. ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ตารางฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

7. เอกสำรส่งใช้คืนเงินยืม 
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7. หนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
8. รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนท่ี 1, ส่วนท่ี 2) 
- กรณีเบิกค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ 

9. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าท่ีพักพร้อมใบแจ้งรายการ (Folio) 
10. ใบส าคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร 
11. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน 
- ค่าอาหารเช้า, เท่ียง, เย็น 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม 
- ค่าเครื่องด่ืม 
- ค่าเช่าห้องอบรม 

 12.หลักฐานการขอใช้รถยนต์ราชการ (ถ้ามี)  พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์
ราชการ 
- กรณีขอใช้รถราชการ 

 13. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการฝึกอบรม 
- เรื่องด าเนินการจัดซื้อ 
- เรื่องด าเนินการจัดจ้าง 
- เรื่องด าเนินการจ้างเหมา 

3.  ค่ำอำหำร, ค่ำอำหำรว่ำง  และเคร่ืองด่ืมในกำรประชุมคณะกรรมกำร 
1. ส าเนารายงานการประชุม 
2. ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  หรือเครื่องด่ืม (ท่ีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้รับรองการจ่าย) 
3. ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
4. ใบส าคัญรับเงินค่าวัสดุ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด (ค่าถ่ายเอกสาร)  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  

พร้อมบันทึกเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ 
4.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม หรือแข่งขันประกวด 

1. งบหน้าน าส่งรายละเอียดส่งใช้คืนเงินยืม 
2. ส าเนาโครงการ/แผนการจัดกิจกรรม 
3. ส าเนาบันทึกเสนอขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
4. ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ใบส าคัญค่าตอบแทนคณะกรรมการพร้อมเอกสารเชิญ 
6. รายงานการเดินทางไปราชการ พร้อม 

1. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าท่ีพัก 
2. ใบแจ้งรายการ Folio 

 7.  เรื่องด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  เช่น  วัสดุส านักงาน/อาหาร/ค่าน้ าด่ืม 
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 8.  เรื่องด าเนินการจัดจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าเดินรถ/จ้างเหมารถ/ค่าเช่าห้อง/ค่าตกแต่งเวที/ซุ้ม 
 9.  เรื่องเดิม (ถ้ามี) 
 10. ตารางหรือก าหนดการแข่งขัน 

หมำยเหตุ 
 1.  ขอเบิกค่าเครื่องด่ืมให้แนบใบส าคัญค่าเครื่องด่ืม และให้ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ พัสดุ 
  พ.ศ.2535 ด้วย 
 2. ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน (ถ้าจัดอาหาร)  ต้องด าเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.
2535 
 3. ให้ผู้ยืมประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  บนใบส าคัญคู่จ่าย, หลักฐานการจ่ายทุกฉบับ 
 4. ให้ผู้ยืมลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงินระบุช่ือ-สกุล  ต าแหน่ง  และวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายเงินนั้น 
  ลงบนใบส าคัญคู่จ่าย, หลักฐานการจ่ายทุกฉบับ 
    

…………………………………………………………. 
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อัตรำกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรช่ัวครำวในรำชอำณำจักร ดังนี้ 
เทียบเท่ำ

ระดับ
ต ำแหน่ง 

ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (บำท : 
วัน) 

ค่ำเช่ำที่พัก (บำท : วัน) ค่ำพำหนะ 

 ประเภท
โรงแรม 
(ห้องพัก
คนเดียว) 

ประเภท
โรงแรม 
(ห้องพัก

คู่) 

ประเภท
เหมำจ่ำย 

รถทัวร์ รถไฟ เคร่ืองบิน 

1 - 2 240 1,500 850 400 เท่าท่ีจ่าย
จริง 

ช้ัน 2, 3 นั่ง /
นอนธรรมดา,  
นั่ง/นอนปรับ
อากาศ (รถเร็ว,
รถด่วน,รถด่วน
พิเศษ) 

กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน,     

ช้ันประหยัด 3 - 5 240 
 

1,500 850 400 เท่าท่ีจ่าย
จริง 

6 - 8 240 1,500 850 400 เท่าท่ีจ่าย
จริง 

- ช้ัน 2, 3 นั่ง,
นอนธรรมดา  
นั่ง/นอนปรับ
อากาศ 
- ช้ัน 1 นั่ง /นอน
ปรับอากาศ (รถ
เร็ว,รถด่วน, 
รถด่วนพิเศษ) 

ช้ันประหยัด 

9 ขึ้นไป 270 2,200 1,200 400 เท่าท่ีจ่าย
จริง 

เท่าท่ีจ่ายจริง 
 

ช้ันประหยัด/
ช้ันธุรกิจ 

10 ข้ึนไป 270 2,500 1,400 400 เท่าท่ีจ่าย
จริง 

เท่าท่ีจ่ายจริง ช้ันประหยัด/
ช้ันธุรกิจ/
ช้ันหนึ่ง 
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1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ประเภท ก ได้แก่ 

(1)  การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นท่ีท่ีต้ังส านักงานซึง่ปฏิบัติราชการปกติ 
(2)  การเดินทางไปราชการจากอ าเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอ าเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 

ประเภท ข ได้แก่ 
(1)  การเดินทางไปราชการในท้องท่ีอื่นนอกจากท่ีก าหนดในประเภท ก. 
(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท่ีต้ังส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
 

กำรนับค่ำเบี้ยเลีย้ง  (กรณีขออนุมัติ/กำรเบิกจ่ำย) 
 - กรณีพักแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน 

   - กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน 
 - กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับต้ังแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
 - กรณีลากิจ/ลาพักผ่อน หลังปฏิบัติราชการ ให้นับถึงส้ินสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
 - กรณีถ้าผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเล้ียงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  
 

                                     *  ในกรณีท่ีจัดเล้ียงอาหาร 2 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน  
                                          1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจ่าย 
                 ข้อควรจ ำ     *  ในกรณีจัดเล้ียงอาหาร 1 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน  
                                          2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเล้ียงเดินทางเหมาจ่าย 
    
 
2. ค่ำเช่ำที่พัก 

1. กรณีการเดินทางท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพักเกิน 15 วัน ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจก าหนดอัตราการ
เบิกจ่ายท่ีไม่สูงกว่ากรณีมีสิทธิเบิกไม่เกิน 15 วัน 

2. ห้ามเบิกในกรณี  พักในยานพาหนะหรือทางราชการจัดท่ีพักให้  
              3. สถานท่ีพักแรม ต้องเป็นโรงแรม 
 4. การเบิกค่าท่ีพักในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการเป็นเพศเดียวกันให้พักร่วมกัน รวมถึงพนักงานขับ
รถยนต์  ยกเว้นผู้บริหารระดับคณบดี/ผู้อ านวยการ/รองอธิการบดีขึ้นไป สามารถพักคนเดียวได้  
(มติท่ีประชุม มอ. 991.1/0270 ลว. 20 มกราคม 2552) 
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                                     * ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายไม่ต้องเขียน 
                                       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 
                                     * ค่าท่ีพัก เพศเดียวกันให้พักร่วมกนั  
                 ข้อควรจ ำ       รวมถึงพนักงานขับรถยนต์ ยกเว้นผู้บริหาร 
                                        ระดับคณบดี/ผู้อ านวยการ/รองอธิการบดี 
                                        ขึ้นไป สามารถพักคนเดียวได้ 
 
 
 
3. ค่ำพำหนะ  ประกอบด้วย 
  - ค่าโดยสาร  ค่าเช่ายานพาหนะ 
 - ค่าเช้ือเพลิง  ค่าระวางบรรทุก 
 - ค่าจ้างคนหาบหามส่ิงของ ของผู้เดินทาง 
หลักเกณฑ์ค่ำพำหนะ 

1.1  การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่ายานพาหนะได้  
โดยประหยัด 

1.2 กรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการให้ 
ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือ
หลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะนั้น 

1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป หรือต าแหน่งเทียบเท่าให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ส าหรับกรณี
ดังต่อไปนี้ 
              1) การเดินทางไป - กลับระหว่างสถานท่ีอยู่  ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทางหรือกับสถานท่ีจัดยานพาหนะท่ีต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน    
              2) ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราตามท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 
        3) การเดินทางไป - กลับระหว่างสถานท่ีอยู่ท่ีพักกับสถานท่ีปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไม่เกิน 2 เท่ียว 

     4) การเดินทางไปราชการในเขต กทม . ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรค 3 ถ้าต้องน า
สัมภาระในการเดินทางหรือส่ิงของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วยและเป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางโดย
ยานพาหนะประจ าทางให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 
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                   5) การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกหรือการเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางจะ
เบิกค่าพาหนะรับจ้างตามข้อ 1.2 ไม่ได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22) 

1.4 ยานพาหนะในการเดินทาง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.4.1เคร่ืองบิน 
1. ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าจึงจะเดินทางโดยเครื่องบินได้โดยนั่งใน

อัตราช้ันประหยัด 
2. ข้าราชการหรือลูกจ้างตามข้อ 1 ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีจ าเป็นและรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ 

ทางราชการเท่านั้น 
3. การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการ

เดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
  1.4.2 ยำนพำหนะส่วนตัว 

  1. รถยนต์ส่วนบุคคล 
    2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

ให้เบิกเงินชดเชยแก่ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองในอัตรา /1 คัน คือ 
            1. รถยนต์ส่วนบุคคลกิโลเมตรละ 4  บาท 
            2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2  บาท 
            3. ระยะทางให้ค านวณระยะของกรมทางหลวงในทางส้ันและตรงท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก 
            4. ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวต้องรับผิดชอบเอง (ทุกกรณี)  
            5. ผู้ขออนุมัติเดินทางจะต้องมีใบขับข่ีท่ีถูกต้องตามกฎหมายในการเดินทางไปราชการ 
             6. การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัวผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าน้ ามัน เช้ือเพลิงใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามระยะทางของการไปปฏิบัติราชการได้ 

     7. ในการขอใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางไปราชการจะต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการขอ 
ใช้รถยนต์ส่วนตัว  โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วยอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ยกเว้นงบประมาณ  โครงการวิจัยท่ี
เจ้าของโครงการได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (ตามมติท่ีประชุม มอ. 991.1/0224  ลว. 19 มกราคม  
2552) 
           8. ในการขอใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางไปราชการ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ผู้บริหารที่ได้รับ  
มอบอ านาจจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป (ตามมติท่ีประชุม มอ. 991.1/0224  ลว. 19 มกราคม 2552) 

 
 
 

 



 53 

                                                          
* การเดินทางไปราชการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้ 

รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการ  จึงมีสิทธิ 
เบิกเงินชดเชยเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงแบบเหมาจ่าย 

ตามระยะทางของการไปปฏิบัติราชการได้ 
ข้อควรจ ำ * การขอใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางไปราชการ 

จะต้องระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถ 
โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป 

 
                              
 
หลักเกณฑ์ค่ำพำหนะรถรับจ้ำง (Taxi)  
 1. ไม่มีพาหนะประจ าทาง 
 2. มีพาหนะประจ าทาง แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องช้ีแจงไว้เป็นหลักฐาน 

3. ระดับ 6 ข้ึนไป 
    3.1 ไป -  กลับ ระหว่างท่ีพัก/ท่ีท างาน กับ สถานีพาหนะประจ าทาง/สถานท่ีจัดยานพาหนะท่ีต้องใช้

ในการเดินทาง 
               3.2  ค่าพาหนะข้ามจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดท่ีมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เท่าท่ีจ่ายจริง 
ภายในวงเงินเท่ียวละไม่เกิน 600 บาท กรณีในท้องท่ีท่ีไม่มีรถประจ าทางระหว่าง  จังหวัดผ่าน (กทม.,  
สมุทรปราการ ,ปทุมธานี ,นนทบุรี ) 
              3.3. ค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัดอื่น เบิกค่าพาหนะรับจ้างท่ีจ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกินเท่ียวละ 
500  บาท 

    3.4  ไป - กลับ ระหว่างท่ีพัก กับ สถานีท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 
2  เท่ียว (ยกเว้นการสอบคัดเลือก) 

4. ระดับ 5 ลงมา กรณีมีสัมภาระเดินทาง สามารถเบิกจ่ายตามข้อ 3.2, 3.3 ได้ 
หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย (ค่ำเดินทำงไปรำชกำร) 

1) ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ หรือขออนุมัติเปล่ียนแปลง 
2) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
3) ใบเสร็จรับเงิน ,ใบแจ้งรายการของโรงแรม (โฟลิโอ) 
4) ใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษีค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 
5) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไม่สามารถเรียกหลักฐานการรับเงินจากผู้รับเงินได้) 
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                 6)    เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเครื่องบินภายในประเทศ มี 2 ลักษณะ คือ 
                           6.1  ซื้อบัตรโดยสารผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-ticket)  หรือผ่าน web ให้   print        
ใบ  Itinerary Receive  ซึ่งระบุรายละเอียดดังนี้ 
                                           -  ช่ือสายการบิน 
                                           -  วันท่ีออกบัตรโดยสาร 
                                           -  ช่ือ/สกุลของผู้เดินทาง 
                                           -  ต้นทาง, ปลายทาง 
    -  เลขท่ีเท่ียวบิน 
        -  วัน เวลาท่ีเดินทาง 
        -  จ านวนเงินค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ   
                                           -  จ านวนเงินรวม                                                   
                           6.2  กรณีซื้อเงินสดจากสายการบิน หรือซื้อผ่านบริษัททัวร์เอกสารประกอบด้วยกาก
บัตรโดยสาร และใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ตามข้อ 6.1 
กรณีที่หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยสูญหำย 
 ให้ประสานกับบริษัทสายการบิน  หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย  (กรณีซื้อจากบริษัทตัวแทน
จ าหน่าย)  เพื่อขอส าเนาใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสารเครื่องบิน  หรือใบรับเงิน  (Irinerary  Receipt) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  และใช้เอกสารดังกล่าวพร้อมค ารับรองจากผู้เดินทางว่า “ยังไม่เคยน าฉบับจริงมาเบิก
เงินจากราชการ  แม้หากค้นพบในภายหลังจะไม่น ามาเบิกจ่ายจากราชการอีก”  เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายเงิน 
 
ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติของงำนบริหำรงบประมำณเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
1.งานบริหารงบประมาณ  ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1.1  การกรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)  โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
การเรียนรายงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- ค าส่ังหรือบันทึกท่ีอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
- เรื่องท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
- สถานท่ีท่ีไปปฏิบัติราชการ 
- ระยะเวลาเดินทางไปราชการ 
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแต่ละประเภท 
- จ านวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร) 
- ลายเซ็น ต าแหน่ง ผู้ขอรับเงิน 
- ลายเซ็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ดังนี้ 
        2.1 ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  โดยดูรายละเอียด  ดังนี้ 
              -  วัน เดือน ปี ท่ีอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ 
              -   เรื่องท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
             -    สถานท่ีท่ีไปปฏิบัติราชการ 
             -    การขอใช้ยานพาหนะในการเดินทาง 
        2.2 ใบเสร็จรับเงินและใบโฟลิโอส าหรับการเข้าพัก มีรายละเอียดดังนี้ 
              -   ช่ือสถานท่ีพักในใบเสร็จรับเงินและโฟลิโอ 
              -   การสะกดช่ือ – นามสกุล ผู้เข้าพักถูกต้องตรงกันกับใบอนุมัติการเดินทาง 
              -   จ านวนเงิน  (ตัวเลขหรือตัวหนังสือ)  ถูกต้องตรงกัน 
              -   ลายเซ็นของผู้รับเงิน 
        2.3  ใบโฟลิโอมีการระบุรายละเอียดการเข้าพักและการออกจากท่ีพัก จ านวนคนท่ีเข้าพัก  
               และราคาห้องพัก 

2.4 ใบเสร็จค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ดูรายละเอียด  ดังนี้ 
-   วัน เดือน ปี 
-   สถานท่ีออกใบเสร็จรับเงินถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินจากส านักงานใหญ่  ต้องระบุสาขาหรือ   
    สถานท่ีประกอบการนั้น ๆ  
-   ทะเบียนรถ  ต้องถูกต้องตรงกันกับใบขออนุมัติการเดินทาง 
-   ต้องระบุปริมาณน้ ามัน  ราคาต่อหน่วย และจ านวนเงนิรวมท้ังส้ิน (ตัวเลข  ตัวอักษร)   
    รวมท้ังมีผู้เซ็นช่ือรับเงิน 

2.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการได้  
เช่น  ค่าพาหนะ  ค่ารถไฟ , ค่ารถทัวร์, รถแท็กซี่,  ยานพาหนะรับจ้าง,  ยานพาหนะส่วนตัว   
อื่น ๆ เป็นต้น 

2.6 อื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ค่าทางด่วน (ใช้ส าหรับรถราชการเท่านั้น)  ค่าธรรมเนียมเรือเฟอรี่  เป็นต้น 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการช่ัวคราวใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว.78  ลว. 15 กันยายน 2549  
เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว.42  ลว. 26 กรกฎาคม 2550  
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่อง
ในการเดินทางไปราชการ 
 4. บันทึกข้อความ มอ. 991.1/0270  ลว. 20 มกราคม 2552   เรื่องขอแจ้งมติท่ีประชุม 
การเบิกจ่ายค่าท่ีพักของบุคลากรไปปฏิบัติราชการ 
 5. บันทึกข้อความ มอ. 991.1/0224  ลว. 19 มกราคม  2552 เรื่องขอแจ้งมติท่ีประชุมก าหนด
เกณฑ์ในการขอใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
           6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว.5 ลว. 31 มกราคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ 
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ภำคผนวก 

ตังอย่ำงรำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร “คนเดียว โดยรถประจ ำทำง” 
สัญญาเงินยืมเลขท่ี ...........................................................วันท่ี....................................................ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม...................................................................จ านวนเงิน.....................................บาท   แบบ 8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 
        ท่ีท าการ...โรงเรียนวัดบางไกรนอก.... 
        วันท่ี 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน .ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
  ตามค าส่ัง/บันทึก ท่ี    14/2560 ลงวันท่ี    4 กุมภาพันธ์  2560      ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า     นายอนุวัตร ธิระมาร    ต าแหน่ง ครู          
โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
พร้อมด้วย ………............................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
เดินทางไปปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุมหลักสูตรการปฏิบัติงานงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web  online  
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินท์ กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 
โดยออกเดินทางจากบ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย  ต้ังแต่วันท่ี 9 ก.พ. 2560 เวลา 8.00 น. 
และกลับถึง  บ้านพัก  ส านักงาน  ประเทศไทย วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 20.00  น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้..........1...........วัน.....12.00.....ชั่วโมง 
  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ  ข้าพเจ้า   คณะเดินทาง  
ดังนี้ (10) ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท.......................................จ านวน.....2.......วัน  รวม......480.-.......บาท  
ค่าเช่าท่ีพักประเภท.....................................................................จ านวน.....1......วัน  รวม......1,000.-....บาท  
ค่าพาหนะ...... ........................................................................................................... รวม.........112.-....บาท  
ค่าใช้จ่ายอื่น..................................................................................................................รวม.....................บาท 
                  รวมเงินท้ังส้ิน...........1,592.-...บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)............. (หนึ่งพันห้าร้อยเกา้สิบสองบาทถ้วน) ............ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมา
ด้วย จ านวน .................1.......................ฉบับ  รวมท้ังจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
     ลงช่ือ...........................อนุวัตร........................ผู้ขอรับเงิน 
           (นายอนุวัตร ธิระมาร) 
               ต าแหน่ง     ครู  คศ. 1 
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  ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ท่ีแนบ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
  ลงช่ือ.................................................................. 
             (นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
  ต าแหน่ง...หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ...... 

วันท่ี.....14  กุมภาพันธ์  2560....... 
 

  อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
  ลงช่ือ.................................................................. 
                   (นางสาลินี สุขศิริ) 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก 

       วันท่ี.....14  กุมภาพันธ์  2560....... 
 

 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน. 1,592.-  บาท  
(หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
  ลงช่ือ.....................นายอนุวัตร...............ผู้รับเงิน     ลงช่ือ..............................................ผู้จ่ายเงิน 
          (....นายอนุวัตร ธิระมาร....)                                   (นางสาวพินทุสร แสงเนตร) 
         ต าแหน่ง.....ครู คศ.1.............                              ต าแหน่ง......ครู  คศ.  1.... 
  วันท่ี.................................................................        วันท่ี................................................................ 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..............................................................วันท่ี....................................................... 
 
หมาเหตุ ........................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ค ำช้ีแจง  
1.กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ
ส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นใน
ช่องหมายเหตุ 
2.กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมื อช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับ                                                      
เงินกรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
3.กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังนี้ให้ผู้มีสิทธิ
แต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2) 
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แบบ บก.111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีใช้รถประจ าทางหรือรถรับจ้าง) 

ส่วนราชการ โรงเรียนศรียานุสรณ์  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
วัน เดือน ป ี รายละเอียดการจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

9-10 
กุมภาพันธ์

2560 

1.ค่ารถรับจ้างประจ าทางจาก......................... 
จาก   (  / ) บ้านพัก           (   ) ส านักงาน 
เลขท่ี..46.....หมู่ท่ี...12... ต าบล.ท่าทราย 
อ าเภอ..เมือง............. จังหวัด...นนทบุรี..... 
ถึง โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินท์ กรุงเทพฯ 
ไปจ านวน....1.......เท่ียว ๆ ละ...112.......บาท  เป็นเงิน  
 

 
 
 
 
 

112.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมท้ังส้ิน ตัวอักษร (หนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) 112.-  

 ข้าพเจ้า....นายอนุวัตร ธิระมาร........ ต าแหน่ง.....ครู  คศ.1.......สังกัด โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้  
ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 
       ลงช่ือ...............อนุวัตร.............. 
            วันท่ี 14  กุมภาพันธ์  2560 
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