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การบริหารงบประมาณ
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา
พ.ศ.
๒๕๕๐ หน้า ๒๙ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการกระจายอานาจการบริ หารและ
การจัดการศึกษา
- ด้านวิชาการ
- ด้านงบประมาณ
- ด้านการบริ หารงานบุคคล และ
- ด้านการบริ หารทัว่ ไป
ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในอานาจหน้าที่ของตน
แล้วแต่กรณี
ด้ านงบประมาณ (22 งาน)
1) การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2) การจัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3) การอนุมตั ิการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9) การปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10) การบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11) การวางแผนพัสดุ
12) การกาหนดรู ปแบบรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะของครุ ภณั ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
14) การจัดหาพัสดุ
15) การควบคุมดูแล บารุ งรักษาและจาหน่ายพัสดุ
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16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17) การเบิกเงินจากคลัง
18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
19) การนาเงินส่ งคลัง
20) การจัดทาบัญชีการเงิน
21) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22) การจัดทาหรื อจัดหาแบบพิมพ์บญั ชี ทะเบียน และรายงาน
หลักการ แนวคิดการบริหารงบประมาณ
1) มุ่งเน้นความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่ งใส ตรวจสอบได้
2) ยึดหลักการบริ หารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ
3) การบริ หารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(Performance based Budgeting : PBB)
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้ าน
1) การวางแผนงบประมาณ
2) การคานวณต้นทุนการผลิต
3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ
4) การบริ หารการเงินและการควบคุมงบประมาณ
5) การรายงานการเงินและผลการดาเนินงาน
6) การบริ หารสิ นทรัพย์
7) การตรวจสอบภายใน
การคานวณต้ นทุนการผลิต
ใช้โปรแกรมคานวณ Obec Unit Cost Program : OUCP
คานวณ 2 ช่วงๆ ละ 6 เดือน
1 ตุลาคม ‟ 31 มีนาคม
1 เมษายน ‟ 30 กันยายน
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
แบ่งเป็ น 3 ประเภท
1. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
2. การบริ หารจัดการทางการเงิน
3. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
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ระบบงบประมาณทีใ่ ช้ ในปัจจุบัน
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ Strategic Performance Based Budgeting : SPBB
องค์ประกอบ 6 ข้อ
1. มุ่งเน้นผลสาเร็ จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
2. การมอบอานาจ การบริ หารจัดการแก่หน่วยงาน
3. เน้นกระบวนการติดตามและประเมินผลความสาเร็ จตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์
4. การเพิ่มขอบเขตการครอบคลุมงบประมาณ
5. การจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะกลาง (Medium Term Expenditure
Framework : MTEF )
6. ยึดหลักธรรมาภิบาล
รู ปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)
แบ่งเป็ น 5 ด้าน
1. การปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ วิธีการบริ หารงานภาครัฐ
2. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ
3. การปรับเปลี่ยนระบบการบริ หารบุคคล
4. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
5 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Gorvernment Fiscal Management
Information System : GFMIS)
การบริหารการเงินการคลัง 5 ด้ าน
1. ระบบบริ หารงบประมาณ
2. ระบบการเงิน บัญชี
3. ระบบจัดซื้ อ จัดจ้าง
4. ระบบบัญชี ต้นทุน
5 ระบบบริ หารงานบุคคล
เริ่ มใช้ 1 ตุลาคม 2547 วงเงินงบประมาณที่ใช้เบิกจ่าย ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
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การจาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ
(ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548)
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
1. รายจ่ ายส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (รัฐสภาอนุมัติ)
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
5 งบรายจ่ายอื่นๆ
2. รายจ่ ายงบกลาง
1. รายจ่ ายส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
1.1 งบบุคลากร
เป็ นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นเพื่อการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ
1. เงินเดือน
2. ค่าจ้างประจา
3. ค่าจ้างชัว่ คราว
4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
5 เงินประจาตาแหน่ง เงินวิทยฐานะ
1.2 งบดาเนินงาน
เป็ นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นเพื่อการบริ หารงานประจา 4 ประเภท
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
4. ค่าสาธารณูปโภค
ค่ าตอบแทน...2.1
เป็ นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นเพื่อการบริ หารงานประจา
1. ค่าเช่าบ้าน
2. ค่าช่วยเหลือบุตร / ค่าการศึกษาบุตร
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3. ค่าวิทยากรอบรม / ค่ากรรมการต่างๆ
4. ค่าจ้างนอกเวลา
5. ค่าพาหนะเหมาจ่าย
6. ค่าสอนพิเศษในโรงเรี ยน
ค่ าใช้ สอย...2.2
เป็ นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่ งการบริ การ ยกเว้น การบริ การสาธารณูปโภค การสื่ อสารโทรคมนาคม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2. ค่าจ่างเหมาบริ การ
3. ค่าซ่อมแซมบารุ งต่างๆ
4. ค่าเช่าอาคาร เช่ารถ เช่าที่ดิน
5. ค่าประกันสังคม(ส่ วนนายจ้าง)
ค่ าวัสดุ...2.3
ลักษณะของวัสดุ
1. ใช้แล้วสิ้ นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรื อไม่คงสภาพเดิม
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรื อ ต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
3. รายจ่ายที่ประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท
4. รายจ่ายจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาต่อหน่วยหรื อ ต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท
ค่ าสาธารณูปโภค...2.4
รายจ่ายเพื่อการบริ การสาธารณูปโภค การสื่ อสารโทรคมนาคม
1. ค่าไฟฟ้ า
2. ค่าน้ าประปา
3. ค่าโทรศัพท์ / บัตรเติมเงิน / บัตรโทรศัพท์
4. ค่าบริ การไปรษณี ย ์ โทรเลข
5. ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม / เคเบิลทีวี
6. ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร
1.3 งบลงทุน
เป็ นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นเพื่อกาลงทุ
มี 2 ประเภท
1. ค่าครุ ภณั ฑ์
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2. ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

ค่ าครุ ภัณฑ์ ...3.1
ลักษณะสิ่ งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด เกิน 5,000 บาท และให้หมายรวมถึง
1. รายจ่ายที่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ วงเงิน เกิน 5,000 บาท
2. รายจ่ายจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาต่อหน่วยหรื อ ต่อชุด เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บารุ งรักษาโครงสร้างครุ ภณั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่ องบิน เครื่ องจักรกล
ยานพาหนะ (ไม่รวมค่าซ่อมบารุ งปกติ)
4. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาในการจัดหา หรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
5. ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง...3.2
ลักษณะรายจ่ายที่ให้ได้มาซึ่ งที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ งต่างๆ ซึ่ งติดตรึ งกับที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
โดยมีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุ งที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และวงเงินเกิน 50,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซม ปรับปรุ ง ประกอบใหม่ ต่อเติม สิ่ งก่อสร้าง และวงเงิน เกิน 50,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึ กษาในการจัดหา หรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
5. ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
งบดาเนินงาน..หรือ...งบลงทุน....?
ลักษณะรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานปรับปรุ ง ดัดแปลง ต่อเติม ต่อไปนี้ จัดเป็ นงบดาเนินงาน ในหมวด
ค่าตอบแทน หรื อ ค่าใช้สอย
1. ปรับปรุ ง ดัดแปลง ต่อเติม ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
2. ค่าปั กเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ า ค่าติดตั้ง หม้อแปลง
เครื่ องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการไฟฟ้ า
3. ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้ า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ า การซ่อมบารุ ง ขยายเขตไฟฟ้ า
4.ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ า ค่าติดตั้งมิเตอร์ และอุปกรณ์
ประปาที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของการประปา
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5. ค่ารื้ อถอนอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ทีชารุ ด
รายการที่ 1 วงเงินเกิน 50,000 บาท เป็ นงบ.....
รายการที่ 2-4 ถ้าเป็ นการติดตั้งครั้งแรกพร้อมอาคารสิ่ งปลูกสร้าง เป็ นงบ.....

1.4 งบเงินอุดหนุน
เป็ นงบที่จดั สรรให้หน่วยงาน เพื่อบารุ ง ช่วยเหลือ สนับสนุน งานต่างๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย
1. งบอุดหนุนทัว่ ไป
2. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
1.5. งบรายจ่ ายอืน่
เป็ นงบรายจ่ายที่ไม่เข้าข่ายใดๆ ของ งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน และงบอุดหนุน
1. เงินราชการลับ
2. ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาวิจยั ประเมินผล พัฒนาระบบ (ที่ไม่ใช่การจัดหา ปรับปรุ ง ครุ ภณั ฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
4. ค่าใช้จ่ายหน่วยงานอิสระ
5. รายจ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
6. ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน/เงินทุนหมุนเวียนต่างๆ
2. รายจ่ ายงบกลาง
เป็ นรายจ่ายที่กาหนดขึ้นในลักษณะ 11 รายการ ดังนี้
1. เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
3. เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินปรับวุฒิขา้ ราชการ
4. เงินสารอง ชดเชย สมทบ ข้าราชการ
5. เงินสมทบลูกจ้างประจา
6. เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ
7. ค่าใช้จ่ายเสด็จราชดาเนิน / ต้อนรับประมุขต่างๆ
8. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ
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9. ค่าใช้จ่ายราชการลับในการรักษาความมัน่ คงประเทศ
10. ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริ
11. เงินสารองจ่ายกรณี ฉุกเฉิ น จาเป็ น

เงินทีส่ ถานศึกษาได้ รับ
แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินรายได้แผ่นดิน
1.เงินงบประมาณ
เป็ นเงินที่ส่วนราชการได้รับ
- ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
- เงินที่เบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายตามงบประมาณ มี 2 ลักษณะ
1. รายจ่ายของส่ วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง
2. เงินงบนอกประมาณ
เป็ นเงินที่กฎหมายกาหนดไม่ตอ้ งนาส่ งเป็ นเงินรายได้แผ่นดิน ยกเว้น เงินอุดหนุนทัว่ ไปเหลือจ่าย
เกิน 2 ปี งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ มี 8 ประเภท
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป
2. เงินรายได้สถานศึกษา
3. เงินบริ จาค
4. เงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย
5. เงินลูกเสื อ
6. เงินเนตรนารี
7. เงินยุวกาชาด
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8. เงินประกันสัญญา
3.เงินรายได้ แผ่นดิน
เป็ นเงินที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรื อได้รับไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนิติกรรม
เงินรายได้แผ่นดิน มี 2 ประเภท
1. เงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษาที่มีการจัดเก็บ
„ ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
- ค่าขายของเก่าชารุ ดที่เกิดจากเงินงบประมาณ
- ค่าขายแบบรู ปรายการที่ได้จากเงินงบประมาณ
„ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
- ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันลูกจ้างประจา
„ เงินเหลือจ่ายปี เก่าส่ งคืน
„ เงินอุดหนุนทัว่ ไปเหลือจ่ายเกิน 2 ปี งบประมาณ
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน
* เป็ นเงินรายได้สถานศึกษา
3. เงินรายได้สถานศึกษา ที่สถานศึกษา ถูกยุบ เลิก
การนาส่ งเงินรายได้แผ่นดินของสถานศึกษา
- นาส่ งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยด่วน หรื อ
- ส่ งอย่างช้าภายใน.....วัน โดยพิจารณาวงเงิน ดังนี้
วงเงิน 10,000 ส่ งอย่างช้าภายใน 7 วัน
วงเงิน 100,000 ส่ งอย่างช้าภายใน 3 วัน
วงเงิน 1,000,000 ส่ งอย่างช้าภายใน 1 วัน
เงินอุดหนุนทัว่ ไป...เงินนอกงบประมาณ 1
งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการที่สาคัญต่อการจัดการศึกษาของนักเรี ยน ได้แก่
1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
1.2 เงินอุดหนุนปั จจัยพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน
• * ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยน
• * ค่าเสื้ อผ้าและวัสดุเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
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• * ค่าอาหารกลางวัน
• * ค่าพาหนะในการเดินทาง
2. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรี ยนประจา
3. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรี ยน ไป - กลับ
4. เงินอุดหนุนให้เป็ นปั จจัยพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนประจา
* ค่าเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
* ค่าเครื่ องใช้ส่วนตัวนักเรี ยน

สาระสาคัญทีค่ วรทราบเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1. เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินอุดหนุนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรี ยนเรี ยบร้อยแล้วสถานศึกษา
ต้องใช้จ่ายเงินภายในปี งบประมาณ กรณี มีเงินเหลืออยู่ และยังไม่สิ้นสุ ดโครงการให้รีบดาเนินการให้เสร็ จสิ้ น
อย่างช้าภายในปี งบประมาณถัดไป
ตัวอย่างเช่น ได้รับเงินงบประมาณปี 2551 สถานศึกษาสามารถ ใช้จ่ายได้ 2 ปี งบประมาณ
(หมายถึง ภายในปี งบประมาณ 2551 และ ปี งบประมาณ 2552)
2. สถานศึกษาใช้จ่ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้อ 1 เงินที่เหลือต้องส่ งคืนคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
3. ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร สถานศึกษาต้องนาส่ งคืนคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
4. การจัดซื้ อ จัดจ้าง ปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี าด้วยการพัสดุ
5. บันทึกการรับ จ่ายเงิน ามระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย หรื อการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
6. การใช้จ่ายเงินต้องเกิดประโยชน์ต่อนักเรี ยนเป็ นลาดับแรก และใช้จ่ายให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สพฐ. กาหนด
7. หลักฐานการใช้จ่ายเงินสถานศึกษาเก็บไว้เพื่อให้ตรวจสอบได้
หลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายรายหัว)
แนวทางการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนให้ได้มากที่สุด แนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เสนอแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. รายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ
4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถานศึกษา
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หลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายรายหัว)
ใช้ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชัว่ คราว เช่น ค่าจ้างครู อตั ราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ฯลฯ
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น ฯลฯ
2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่า
พาหนะพานักเรี ยนไปทัศนศึกษา แหล่งเรี ยนรุ ้ ฯลฯ
2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่ องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุ ภณั ฑ์ เช่น จัดซื้ ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
3.2 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งที่ดิน และหรื อ
สิ่ งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน รั้ว สะพาน บ่อน้ า ฯลฯ
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)
- การจัดสรรเงินใช้ขอ้ มูลนักเรี ยนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
- จานวนเงินจัดสรร
ก่อนประถม 1,700 บาท/คน/ปี
ประถม
1,900 บาท/คน/ปี
ม.ต้น
3,500 บาท/คน/ปี
ม.ปลาย
3,800 บาท/คน/ปี
(โรงเรี ยนปกติ = โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ = โรงเรี ยนศึกษาพิเศษ)
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว / สถานประกอบการ
6,982(ก่อน) 7,152(ประถม) 10,012(ต้น) 10,342(ปลาย)
มติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบเพิม่ เงิน

อุดหนุนรายหัว ดังนี้
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1) โรงเรี ยนประถมขนาดเล็ก (มีนกั เรี ยน 120 คนลงมา) ให้เพิ่มรายหัวอีก 500 บาท /คน/ปี
ก่อนประถม และ ประถม
2) โรงเรี ยนมัธยมขนาดเล็ก (มีนกั เรี ยน 300 คนลงมา) ให้เพิ่มรายหัวอีก 1,000 บาท /คน/ปี
ม.ต้ น และ ม.ปลาย
มติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบเพิม่ เงิน อุดหนุนรายหัว ให้ โรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนกั เรี ยน
300 คนลงมา ให้ จัดเพิม่ เติมเฉพาะ ม.ต้ น 1,000 บาท /คน/ปี
สั ดส่ วนจัดสรรเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)…….ของ
สถานศึกษา

การจัดสรรเงินของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจาปี ดังนี้
- งบด้านวิชาการ ไม่ต่ากว่า 60 % (60-70%)
- งบด้านบริ หารทัว่ ไป งบประมาณ บุคคล 20-30 %
- งบสารองจ่าย 10-20 %
- รวม 100 % = งบที่ได้รับจัดสรร = จานวนนักเรี ยนแต่ละดับ x เงินรายหัว
เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (เงินอุดหนุนปั จจัยพื้นฐานสาหรับนักเรี ยนยากจน)
นิยาม
เป็ นเงินงบประมาณที่จดั สรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนยากจน เพื่อจัดหาปั จจัยพื้นฐานที่จาเป็ นต่อ
การดารงชีวติ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยนที่ยากจน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
นักเรี ยนยากจน หมายถึง นักเรี ยนที่ผปู ้ กครองมีรายได้ ต่อครัวเรื อน ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี
เกณฑ์ การจัดสรร
จัดสรรให้นกั เรี ยนที่ยากจนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้น สถานศึกษาสังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
ลักษณะการใช้ งบประมาณ ให้ใช้ในลักษณะแบบ ถัวจ่าย 4 รายการ
1. ค่าหนังสื อและอุปกร ณ์การเรี ยน
2. ค่าเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
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3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง
การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
1. ค่าหนังสื อและอุปกรณ์การเรี ยน จัดซื้ อแจกจ่ายให้แก่นกั เรี ยน หรื อ ให้ยมื ใช้
2. ค่าเสื้ อผ้าและวัสดุเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน จัดซื้ อหรื อจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นกั เรี ยน
3. ค่าอาหารกลางวัน
- จัดซื้ อวัสดุดิบมาประกอบอาหาร หรื อ
- จ้างเหมาทาอาหาร หรื อ
- จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่นกั เรี ยนโดยตรง
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง
- จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่นกั เรี ยนโดยตรง หรื อ
- จ้างเหมาะรถรับส่ งนักเรี ยน
กรณี การดาเนินการจัดซื้ อ จัดจ้าง จัดหา ต้องดาเนินการตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
กรณี จ่ายเป็ นเงินสดให้แก่นกั เรี ยนโดยตรง
- ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน ร่ วมกันจ่ายเงิน
- โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็ นหลักฐาน
หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
การจัดสรรเงินใช้ขอ้ มูลนักเรี ยนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ประเภทสถานศึกษา

โรงเรี ยนปกติ

โรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์

ระดับ
ก่อนประถม
ประถม (40%)
ม.ต้น (30%)
ม.ปลาย
ก่อนประถม
ประถม (40%)
ม.ต้น (30%)

เงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร (บาท/คน/ภาคเรียน)
ปกติ
ประจา
ไป-กลับ
500
1,500
19,600
6,120
19,600
6,120
19,400
5,500
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ม.ปลาย
ก่อนประถม
ประถม
โรงเรี ยนศึกษาพิเศษ
ม.ต้น
ม.ปลาย

-

19,400
20,020
20,020
19,800
19,400

5,500
6,120
6,120
5,900
5,900

เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ค่าอาหารนักเรี ยนประจาพักนอน)
นิยาม
เป็ นงบประมาณที่จดั สรรให้แก่สถานศึกษาที่ได้ดาเนินการจัดที่พกั ให้แก่นกั เรี ยนซึ่ งมีถิ่นที่อยูไ่ ม่สะดวก
ห่างไกล กันดาร ไว้สาหรับพักอาศัย ทั้งที่จดั ในและนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ดาเนินการ
ควบคุมดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา
เกณฑ์ การจัดสรร
ชั้นประถมศึกษาปี่ ที่ 1 ‟ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ยกเว้น
1. นักเรี ยนในสถานศึกษาทัว่ ไปแบบประจา ได้แก่ โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรี ยนประชามงคล โรงเรี ยนเฉลิมประเกียรติ ฯ จังหวัดน่าน ฯลฯ
2. นักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรี ยนศึกษา
สงเคราะห์ โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯลฯ
หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ค่ าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
การจัดสรรเงินใช้ขอ้ มูลนักเรี ยนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ประเภทสถานศึกษา

โรงเรี ยนปกติ

ระดับ
ก่อนประถม
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย

ปกติ
5,300
5,300
-

เงินทีไ่ ด้ รับจัดสรร (บาท/คน/ปี )
ประจา
ไป-กลับ
-

งบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย 15 ปี (งบเรียนฟรี 15 ปี )
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ได้รับการจัดสรร 5 รายการ ดังนี้
1. ค่าจัดการเรี ยนการสอน(ค่าเล่าเรี ยน)
2. ค่าหนังสื อเรี ยน
3. ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
4. ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ค่าหนังสื อเรี ยน....งบเรี ยนฟรี 15 ปี มีการพิจารณาร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา กับ ภาคี 4 ฝ่ าย
รายการหนังสื อกระทรวงต้อง
ประกาศรับรองภาคี 4 ฝ่ าย ประกอบด้วย
1. ตัวแทนครู
2. ตัวแทนผูป้ กครอง
3. ตัวแทนชุมชน
4. ตัวแทนกรรมการนักเรี ยน
วัตถุประสงค์
ปี 2553 ให้ใช้ยมื เรี ยน
ปี 2554 ให้เลย
เกณฑ์ การจัดสรรค่ าหนังสื อเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี
ระดับชั้น
อนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2

จานวน (บาท/คน/ปี )
200
755
362
369
823
402
479
924
169
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ม.3
168
ม.4
1,451
ม.5
241
ม.6
228
ปวช.
1,000
ค่ าอุปกรณ์ การเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี
1. จ่ายเป็ นเงินสด ...ให้ผปู้ กครองนักเรี ยน....ดาเนินการจัดซื้ อเอง และนาใบเสร็ จรับเงินมูลค่าไม่ต่ากว่า
เงินสดนั้นมาแสดง....ต่อสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่ าย ตรวจสอบ
3. อุปกรณ์การเรี ยน ประกอบด้วย
- สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
- เครื่ องมือเรขาคณิ ต
- กระดาษ A4
- สี เทียน ดินน้ ามัน
- วัสดุฝึกด้านคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซี ดี
ค่ าเครื่องแบบนักเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี
1. จ่ายเป็ นเงินสด ...ให้ผปู้ กครองนักเรี ยน....ดาเนินการจัดซื้ อเอง และนาใบเสร็ จรับเงินมูลค่าไม่ต่ากว่าเงิน
สดนั้นมาแสดง....ต่อสถานศึกษา
2. คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่ าย ตรวจสอบ
3. เครื่ องแบบนักเรี ยน คนละ 2 ชุด/ปี ถ้าเครื่ องแบบนักเรี ยนมีพอแล้ว สามารถซื้ อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า
ชุดกีฬา ชุดลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
ค่ ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี
1. สพฐ. จัดสรรงบประมาณ มาให้ 4 กิจกรรม
1. กิจกรรมวิชาการ ต้องจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้องจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ ต้องจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
4. บริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อคอมพิวเตอร์ ต้องจัดอย่างน้อย 40 ชัว่ โมง/คน/ปี
2. คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่ าย ร่ วมพิจารณา โดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์ ดา้ นคุณภาพที่จะเกิดกับ
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
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เงินบริจาค...เงินนอกงบประมาณ
เงินที่มีผมู ้ อบให้กบั สถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการ หรื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา หรื อตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ จาค มี 2 ประเภท
- เงินบริ จาคแบบไม่มีวตั ถุประสงค์
- เงินบริ จาคแบบมีวตั ถุประสงค์
สถานศึกษาออกใบเสร็ จรับเงิน และใบอนุโมทนาบัตรให้ผบู้ ริ จาค
การลงนามในใบอนุโมทนาบัตร(ระเบียบว่าด้วยการออกใบอนุโมทนาบัตร)
- ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
: รมต.ว่าการ
- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท
: เลขาธิการ กพฐ.
- ไม่ถึง 5 ล้านบาท
: ผอ.สพป./สพม. หรื อ ผอ.ร.ร.
บริ จาคตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา

เงินลูกเสื อ...เงินนอกงบประมาณ
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ พ.ศ. 2509 ข้อ 18-35
- เก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อ คนละไม่เกิน 5 บาท / ปี
- เก็บเงินค่าบารุ งผูก้ ากับลูกเสื อ คนละไม่เกิน 10 บาท / ปี (ผูก้ ากับต้องได้รับการแต่งตั้งจากเขต: ลส 13 )
สถานศึกษาออกใบเสร็ จรับเงิน (ลส.19)
การเก็บรักษาเงิน และการนาส่ ง สพป./สพม. ให้เป็ นตามระเบียบ
- ผูก้ ากับ ส่ ง 100%
- ลูกเสื อ
• ส่ งบารุ งลูกเสื อโลก คนละ 0.5 บาท
• นาส่ งเขต 30 % ของยอดหลังหักส่ งลูกเสื อโลก
(อาเภอ 8% จังหวัด 8% ภาค 8% ประเทศ 6% )
- สถานศึกษา เก็บไว้ใช้จ่ายในกิจการลูกเสื อ 70% ของยอดหลังหักส่ งลูกเสื อโลก
- ส่ งภายในวันที่ 15 ของเดือนกรกฎาคม ในแต่ละปี
เงินเนตรนารี...เงินนอกงบประมาณ
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ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ พ.ศ. 2520 (เกี่ยวกับเนตรนารี )มาตรา 4 พ.ร.บ. ลูกเสื อ
พ.ศ. 2551
ลูกเสื อ หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายหญิง ที่สมัครเข้าเป็ นลูกเสื อทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ส่ วนลูกเสื อที่เป็ นหญิงให้เรี ยกว่า “เนตรนารี ”
เงินยุวกาชาด...เงินนอกงบประมาณ
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารยุวกาชาด พ.ศ. 2533 (หมวด 4 การเงิน)เก็บเงินค่าบารุ งยุว
กาชาด : คนละไม่เกิน 10 บาท / ปี สถานศึกษาออกใบเสร็ จรับเงินตามแบบยุวกาชาด การเก็บรักษาเงิน และ
การนาส่ ง สพป./สพม. ให้เป็ นตามระเบียบ ปฏิบตั ิเหมือนกับลูกเสื อ
เงินประกันสั ญญา...เงินนอกงบประมาณ
เป็ นเงินที่สถานศึกษาเรี ยกเก็บกับผูร้ ับจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ(ฉบับปรับปรุ ง) ที่มี
วงเงินจ้าง ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
อัตรา 5 % ของวงเงินในสัญญา
- เงินสด
- เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (ต้องลงนามก่อนยืน่ ทาสัญญา ไม่เกิน 3 วัน)
- หนังสื อค้ าประกันกับธนาคาร
- พันธบัตรรัฐบาลไทย
สถานศึกษาออกใบเสร็ จรับเงินและนาฝากกับ สพป./สพม. โดยทาเป็ นหนังสื อพร้อมสมุดคู่ฝาก พ้นกาหนด
สัญญาจ้าง ต้องส่ งคืนคู่สัญญาโดยเร็ ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน
เงินรายได้ สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ
เป็ นบรรดาเงินที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากรายการ
ดังนี้
1. ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
2. เงินค่าใช้บริ การที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา
3.เงินจากการให้บริ การเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น การถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร
4.เงินที่ได้รับชดใช้เป็ นค่า น้ าประปา ไฟฟ้ า ซึ่ งสถานศึกษาให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ร่วม(เก็บได้ 1,000 บาท
ต้องนาส่ งเป็ นเงินรายได้แผ่นดิน 500 บาท***)
5.เงินที่มีผมู้ าบริ จาคให้
6.เงินเบี้ยปรับ
• การทาผิดสัญญาลาศึกษาต่อ
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• การผิดสัญญา ซื้ อ จ้าง โดยเงินงบประมาณ
7.เงินที่จากลักษณะการชดใช้ค่าเสี ยหาย ที่จาเป็ นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรื อจัดให้ได้มาซึ่ ง
ทรัพย์สินคืนมา (ยกเลิกแล้ว...ศธ 04022/ว1509 ..11 ก.ค.51 )
8.เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น + เงินโครงการอาหารกลางวัน (อนุบาล-ป.6 = 13 บาท/
คน/วัน)
9.ค่าขายรู ปแบบรายการที่เกิดจากเงินงบประมาณ (ยกเลิกแล้ว...ศธ 04022/ว1509 ..11 ก.ค.51 )
10.หลักประกันสัญญาที่ผขู ้ ายไม่มารับคืน (ยกเลิกแล้ว...ศธ 04022/ว1509 ..11 ก.ค.51 )
11.ค่าขายของเก่าชารุ ด ที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา เช่นขายเศษกระดาษ เศษเหล็ก
การใช้ จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ
วัตถุประสงค์....ให้สถานศึกษาใช้จ่าย เพื่อ
1. เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และ
2. เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
การดาเนินการของสถานศึกษา
1. ทาแผนการปฏิบตั ิงาน และ
2. แผนแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
3. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ หลักการ 4 ประการ ที่สถานศึกษาต้องคานึง
1. ความคุม้ ค่า
2. ความโปร่ งใส
3. สามารถตรวจสอบได้ และ
4. เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ลักษณะทีส่ ถานศึกษา ดาเนินการได้ ดังนี้
1. งบบุคลากร เพื่อจ้างครู สอน และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในลักษณะอานวยการ
2. งบดาเนินงาน
• ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
• ยกเว้น ....ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
3. งบเงินอุดหนุน สาหรับช่วยเหลือนักเรี ยนยากจน และขาดแคลน
4. งบลงทุน
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• ค่าครุ ภณั ฑ์
• ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
5. เพื่อเป็ นเงินยืม
• ใช้ทดลองจ่ายในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอน
• ดาเนินงานจัดหารายได้ให้กบั สถานศึกษา
• ทดลองจ่ายเป็ นเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ....เฉพาะในส่ วนที่สามารถเบิกจากงบประมาณมาชดใช้ได้....
 สถานศึกษาต้องรายงาน การรับ-จ่าย ภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณ
• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
• สพป./สพม.

การมอบอานาจเงินรายได้ สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ
คาสัง่ สพฐ. ที่ 1505/2551 เรื่ องมอบอานาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตาแหน่ ง
วงเงินทีอ่ นุมัติได้
1. ผอ.โรงเรี ยน + ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท
2. ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท
3. ผอ.สานักการคลังและสิ นทรัพย์ สพฐ.
ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท
4. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท
5. ที่ปรึ กษาที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการของ
ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท
สานักการคลังและสิ นทรัพย์ สพฐ.
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6. รองเลขาธิการที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการของสานักการคลังและสิ นทรัพย์ ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท
สพฐ.
***เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกเหนือจากที่กาหนด.....
เงินหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย...เงินนอกงบประมาณ
กรณี จ่ายเงินให้กบั บุคคลธรรมดา วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
กรณี จ่ายเงินให้กบั ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อ บริ ษทั วงเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ให้หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของราคาสิ นค้าก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สถานศึกษาออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กบั ผูร้ ับจ้าง (แบบ 4235)
สถานศึกษานาเงินที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ส่ งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
- โดยใช้แบบ แบบ ภ.ง.ด. 3 กรณี บุคคลธรรมดา
- แบบ ภ.ง.ด. 53 กรณี เป็ นห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อบริ ษทั
ตัวอย่างคานวณหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย
วงเงินที่จดั จ้าง
= 20,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% = 20,000 X 7/107
= 1,308.41 บาท
ค่าสิ นค้า
= 18,691.51 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 1 %
= 186.92 บาท
คงจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับจ้าง
= 19,813.08 บาท
สถานศึกษาจะต้องเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับจ้างเต็มจานวนเงินที่จา้ ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณ์ จาติก
วณิ ช รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง)
บัญชีหมายเลข ๒ อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
ตาแหน่งระดับ ๘ ลงมาอัตรา ๒๔๐ บาท : วัน : คน
ตาแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปอัตรา ๒๗๐ บาท : วัน : คน
ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
บัญชีหมายเลข ๓ อัตราค่าเช้าที่พกั เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
(๑) กรณี เลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริ ง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งไม่เกิน....
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ตาแหน่ ง
ระดับ ๘ ลงมา
ระดับ ๙

พักเดี่ยว
๑,๕๐๐ บาท : วัน : คน
๒,๒๐๐ บาท : วัน : คน

พักคู่
๘๕๐ บาท : วัน : คน
๑,๒๐๐ บาท : วัน : คน

ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร
บัญชีหมายเลข ๓ อัตราค่าเช้าที่พกั เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
(๒) กรณี เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกิน
ตาแหน่ ง
อัตรา
ระดับ ๘ ลงมา
๘๐๐ บาท : วัน : คน
ระดับ ๙ ขึ้นไป
๑,๒๐๐ บาท : วัน : คน
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