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การบริหารงบประมาณ 
       กฎกระทรวง  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา    พ.ศ. 
๒๕๕๐  หนา้ ๒๙  เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๒๔ ก  ราชกิจจานุเบกษา    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐   ใหป้ลดักระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจดัการศึกษา  

- ดา้นวชิาการ  
- ดา้นงบประมาณ  
- ดา้นการบริหารงานบุคคล และ 
- ดา้นการบริหารทัว่ไป  

ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหนา้ท่ีของตน 
แลว้แต่กรณี 

ด้านงบประมาณ (22 งาน) 
1) การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 
2) การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงิน ตามท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3) การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 
4) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9) การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบักองทุนเพื่อการศึกษา  
10) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
11) การวางแผนพสัดุ 
12) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใชเ้งินงบประมาณ

เพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลว้แต่กรณี  
13) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
14) การจดัหาพสัดุ 
15) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
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16) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
17) การเบิกเงินจากคลงั 
18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19) การน าเงินส่งคลงั 
20) การจดัท าบญัชีการเงิน 
21) การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22) การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน  

หลกัการ แนวคิดการบริหารงบประมาณ  
1)   มุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ มีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2) ยดึหลกัการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ และ 
3) การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน(Performance based Budgeting : PBB)  

มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน 
1)  การวางแผนงบประมาณ 
2)  การค านวณตน้ทุนการผลิต 
3)  การจดัระบบการจดัหาพสัดุ 
4)  การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
5)  การรายงานการเงินและผลการด าเนินงาน 
6)  การบริหารสินทรัพย ์
7)  การตรวจสอบภายใน 

การค านวณต้นทุนการผลติ 
ใชโ้ปรแกรมค านวณ  Obec Unit Cost Program : OUCP 
ค านวณ 2 ช่วงๆ ละ 6 เดือน 

1  ตุลาคม ‟ 31 มีนาคม  
1  เมษายน ‟ 30 กนัยายน  

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
แบ่งเป็น 3 ประเภท 

1. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
2. การบริหารจดัการทางการเงิน 
3. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
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ระบบงบประมาณทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์  Strategic Performance Based Budgeting : SPBB 
องคป์ระกอบ 6 ขอ้ 

1. มุ่งเนน้ผลส าเร็จของผลผลิต ผลลพัธ์ ตามเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ 
2. การมอบอ านาจ การบริหารจดัการแก่หน่วยงาน 
3. เนน้กระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ 
4. การเพิ่มขอบเขตการครอบคลุมงบประมาณ 
5. การจดัท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะกลาง  (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF ) 
6. ยดึหลกัธรรมาภิบาล 

รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management : NPM) 
แบ่งเป็น 5 ดา้น 

1. การปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจ วธีิการบริหารงานภาครัฐ 
2. การปรับเปล่ียนระบบงบประมาณ การเงิน พสัดุ 
3. การปรับเปล่ียนระบบการบริหารบุคคล 
4. การปรับเปล่ียนกฎหมาย 
5 การปรับเปล่ียนวฒันธรรม ค่านิยมองคก์ร 

ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอเิลก็ทรอนิกส์    (Gorvernment Fiscal Management 
Information System : GFMIS) 

การบริหารการเงินการคลงั 5 ด้าน 
1. ระบบบริหารงบประมาณ 
2. ระบบการเงิน บญัชี 
3. ระบบจดัซ้ือ จดัจา้ง 
4. ระบบบญัชี ตน้ทุน  
5 ระบบบริหารงานบุคคล 

เร่ิมใช ้1 ตุลาคม 2547   วงเงินงบประมาณท่ีใชเ้บิกจ่าย ตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป 
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การจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ             (ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548) 

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
1. รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิ (รัฐสภาอนุมัติ) 

1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 
5 งบรายจ่ายอ่ืนๆ 

2. รายจ่ายงบกลาง  
1. รายจ่ายส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิ 

1.1 งบบุคลากร 
เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

1. เงินเดือน 
2. ค่าจา้งประจ า 
3. ค่าจา้งชัว่คราว 
4. ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 
5 เงินประจ าต าแหน่ง เงินวทิยฐานะ 

1.2 งบด าเนินงาน 
เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนเพื่อการบริหารงานประจ า     4 ประเภท 

1. ค่าตอบแทน 
2. ค่าใชส้อย 
3. ค่าวสัดุ 
4. ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าตอบแทน...2.1 
เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนเพื่อการบริหารงานประจ า  

1. ค่าเช่าบา้น 
2. ค่าช่วยเหลือบุตร / ค่าการศึกษาบุตร 
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3. ค่าวทิยากรอบรม / ค่ากรรมการต่างๆ 
4. ค่าจา้งนอกเวลา 
5. ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
6. ค่าสอนพิเศษในโรงเรียน 

 
ค่าใช้สอย...2.2 
เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงการบริการ ยกเวน้ การบริการสาธารณูปโภค การส่ือสารโทรคมนาคม  

1. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
2. ค่าจ่างเหมาบริการ 
3. ค่าซ่อมแซมบ ารุงต่างๆ 
4. ค่าเช่าอาคาร เช่ารถ เช่าท่ีดิน 
5. ค่าประกนัสังคม(ส่วนนายจา้ง) 

ค่าวสัดุ...2.3 
ลกัษณะของวสัดุ 

1. ใชแ้ลว้ส้ินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท 
3. รายจ่ายท่ีประกอบข้ึนใหม่ ดดัแปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภณัฑ ์วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท 
4. รายจ่ายจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาต่อหน่วยหรือ   ต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค...2.4 
รายจ่ายเพื่อการบริการสาธารณูปโภค การส่ือสารโทรคมนาคม  

1. ค่าไฟฟ้า  
2. ค่าน ้าประปา 
3. ค่าโทรศพัท ์/ บตัรเติมเงิน / บตัรโทรศพัท ์
4. ค่าบริการไปรษณีย ์โทรเลข 
5. ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม / เคเบิลทีว ี 
6. ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์
7. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร 

1.3 งบลงทุน 
เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนเพื่อกาลงทุ             มี 2 ประเภท 

1. ค่าครุภณัฑ ์
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2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 
 
 
 
ค่าครุภัณฑ์...3.1 
ลกัษณะส่ิงของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เกิน 5,000 บาท และใหห้มายรวมถึง 

1. รายจ่ายท่ี ประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม ปรับปรุงครุภณัฑ ์วงเงิน เกิน 5,000 บาท 
2. รายจ่ายจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุด เกิน 20,000 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างครุภณัฑข์นาดใหญ่ เช่นเคร่ืองบิน เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ (ไม่รวมค่าซ่อมบ ารุงปกติ) 
4. รายจ่ายเพื่อจา้งท่ีปรึกษาในการจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์
5. ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง  

ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง...3.2 
             ลกัษณะรายจ่ายท่ีใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง รวมถึงส่ิงต่างๆ ซ่ึงติดตรึงกบัท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
โดยมีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใด ต่อไปน้ี 

1. รายจ่ายเพื่อจดัหาท่ีดิน 
2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงท่ีดินใหมี้มูลค่าเพิ่มข้ึน และวงเงินเกิน 50,000 บาท 
3. รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซม ปรับปรุง ประกอบใหม่ ต่อเติม ส่ิงก่อสร้าง และวงเงิน  เกิน 50,000 บาท 
4. รายจ่ายเพื่อจา้งท่ีปรึกษาในการจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์
5. ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง  

งบด าเนินงาน..หรือ...งบลงทุน....? 
           ลกัษณะรายจ่ายท่ีเก่ียวกบังานปรับปรุง ดดัแปลง ต่อเติม ต่อไปน้ี จดัเป็นงบด าเนินงาน ในหมวด 
ค่าตอบแทน หรือ ค่าใชส้อย 

1. ปรับปรุง ดดัแปลง ต่อเติม ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
2. ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพื่อใหร้าชการไดใ้ชไ้ฟฟ้า ค่าติดตั้ง  หมอ้แปลง  

เคร่ืองวดั และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
3. ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การซ่อมบ ารุง ขยายเขตไฟฟ้า 
4.ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการเพื่อใหร้าชการไดใ้ชไ้ฟฟ้า ค่าติดตั้งมิเตอร์  และอุปกรณ์  

ประปาท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
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5. ค่าร้ือถอนอาคารเรียน อาคารประกอบ ทีช ารุด  
 รายการท่ี 1 วงเงินเกิน 50,000 บาท เป็นงบ..... 

               รายการท่ี 2-4 ถา้เป็นการติดตั้งคร้ังแรกพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง เป็นงบ..... 
 
 
 
1.4 งบเงินอุดหนุน 

เป็นงบท่ีจดัสรรใหห้น่วยงาน เพื่อบ ารุง ช่วยเหลือ สนบัสนุน งานต่างๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย  
1. งบอุดหนุนทัว่ไป 
2. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1.5. งบรายจ่ายอืน่ 
เป็นงบรายจ่ายท่ีไม่เขา้ข่ายใดๆ ของ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอุดหนุน  

1. เงินราชการลบั 
2. ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวจิยั ประเมินผล พฒันาระบบ (ท่ีไม่ใช่การจดัหา ปรับปรุง ครุภณัฑ ์  

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 
3. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 
4. ค่าใชจ่้ายหน่วยงานอิสระ 
5. รายจ่ายเพื่อช าระหน้ีเงินกู ้
6. ค่าใชจ่้ายส าหรับกองทุน/เงินทุนหมุนเวยีนต่างๆ 

 
2. รายจ่ายงบกลาง 

เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดข้ึนในลกัษณะ 11 รายการ ดงัน้ี 
1. เบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ 
2. เงินช่วยเหลือขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานราชการ 
3. เงินเล่ือนขั้นเงินเดือน เงินปรับวฒิุขา้ราชการ 
4. เงินส ารอง ชดเชย สมทบ ขา้ราชการ 
5. เงินสมทบลูกจา้งประจ า 
6. เงินค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลขา้ราชการ ลูกจา้ง พนกังานของรัฐ 
7. ค่าใชจ่้ายเสด็จราชด าเนิน / ตอ้นรับประมุขต่างๆ 
8. ค่าใชจ่้ายในการรักษาความมัน่คงของประเทศ 
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9. ค่าใชจ่้ายราชการลบัในการรักษาความมัน่คงประเทศ 
10. ค่าใชจ่้ายในโครงการพระราชด าริ 
11. เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จ าเป็น 

 
 
 
 
เงินทีส่ถานศึกษาได้รับ 

แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. เงินงบประมาณ 
2. เงินนอกงบประมาณ 
3. เงินรายไดแ้ผน่ดิน 

1.เงินงบประมาณ 
เป็นเงินท่ีส่วนราชการไดรั้บ 

- ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ  
- เงินท่ีเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง 

รายจ่ายตามงบประมาณ  มี 2 ลกัษณะ 
1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวสิาหกิจ 
2. รายจ่ายงบกลาง 

2. เงินงบนอกประมาณ 
          เป็นเงินท่ีกฎหมายก าหนดไม่ตอ้งน าส่งเป็นเงินรายไดแ้ผน่ดิน ยกเวน้    เงินอุดหนุนทัว่ไปเหลือจ่าย       
เกิน 2 ปีงบประมาณ  

เงินนอกงบประมาณ  มี 8 ประเภท 
1. เงินอุดหนุนทัว่ไป 
2. เงินรายไดส้ถานศึกษา 
3. เงินบริจาค 
4. เงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
5. เงินลูกเสือ 
6. เงินเนตรนารี 
7. เงินยวุกาชาด 
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8. เงินประกนัสัญญา 
3.เงินรายได้แผ่นดิน 

เป็นเงินท่ีส่วนราชการจดัเก็บ หรือไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนิติกรรม  
เงินรายไดแ้ผน่ดิน  มี 2 ประเภท 

1. เงินรายไดแ้ผน่ดินของสถานศึกษาท่ีมีการจดัเก็บ 
„ ค่าขายของเบด็เตล็ด 

- ค่าขายของเก่าช ารุดท่ีเกิดจากเงินงบประมาณ 
- ค่าขายแบบรูปรายการท่ีไดจ้ากเงินงบประมาณ 

„ ค่าธรรมเนียมเบด็เตล็ด 
- ค่าธรรมเนียมสอบแข่งขนัลูกจา้งประจ า 

„ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
„ เงินอุดหนุนทัว่ไปเหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ 

 
2. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ์ของเงินอุดหนุนทัว่ไป    

         - ดอกเบ้ียเงินโครงการอาหารกลางวนั 
  * เป็นเงินรายไดส้ถานศึกษา 

3. เงินรายไดส้ถานศึกษา ท่ีสถานศึกษา ถูกยบุ เลิก  
การน าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินของสถานศึกษา 

- น าส่งอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยด่วน หรือ 
- ส่งอยา่งชา้ภายใน.....วนั โดยพิจารณาวงเงิน ดงัน้ี 

วงเงิน 10,000  ส่งอยา่งชา้ภายใน 7 วนั 
วงเงิน 100,000  ส่งอยา่งชา้ภายใน 3 วนั 
วงเงิน 1,000,000  ส่งอยา่งชา้ภายใน 1 วนั 

เงินอุดหนุนทัว่ไป...เงินนอกงบประมาณ 1  
งบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป รายการท่ีส าคญัต่อการจดัการศึกษาของนกัเรียน   ไดแ้ก่     
1.  เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1.1  เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวั 
1.2  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน 

• *  ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน 

• *  ค่าเส้ือผา้และวสัดุเคร่ืองแต่งกายนกัเรียน 
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• *  ค่าอาหารกลางวนั 

• *  ค่าพาหนะในการเดินทาง    
2.  เงินอุดหนุนค่าอาหารนกัเรียนประจ า 
3.  เงินอุดหนุนค่าอาหารนกัเรียน  ไป - กลบั 
4.  เงินอุดหนุนใหเ้ป็นปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนประจ า  

*  ค่าเคร่ืองแต่งกายนกัเรียน 
*  ค่าเคร่ืองใชส่้วนตวันกัเรียน 

 
 
สาระส าคัญทีค่วรทราบเงินอุดหนุนทัว่ไป 

1. เม่ือสถานศึกษาไดรั้บเงินอุดหนุนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนเรียบร้อยแลว้สถานศึกษา  
ตอ้งใชจ่้ายเงินภายในปีงบประมาณ   กรณีมีเงินเหลืออยู ่และยงัไม่ส้ินสุดโครงการใหรี้บด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน
อยา่งชา้ภายในปีงบประมาณถดัไป    
        ตวัอยา่งเช่น  ไดรั้บเงินงบประมาณปี 2551 สถานศึกษาสามารถ  ใชจ่้ายได ้ 2 ปีงบประมาณ  
         (หมายถึง  ภายในปีงบประมาณ  2551 และ ปีงบประมาณ 2552)   

2. สถานศึกษาใชจ่้ายเงินไม่หมดตามระยะเวลาขอ้ 1  เงินท่ีเหลือตอ้งส่งคืนคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
3. ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินฝากธนาคาร  สถานศึกษาตอ้งน าส่งคืนคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดิน    
4. การจดัซ้ือ จดัจา้ง  ปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีาดว้ยการพสัดุ  
5. บนัทึกการรับ จ่ายเงิน  ามระบบบญัชีของหน่วยงานยอ่ย หรือการควบคุมการเงินของหน่วยงานยอ่ย 
6. การใชจ่้ายเงินตอ้งเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนเป็นล าดบัแรก และใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ 

สพฐ. ก าหนด   
7.  หลกัฐานการใชจ่้ายเงินสถานศึกษาเก็บไวเ้พื่อใหต้รวจสอบได้ 

 
หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)  

แนวทางการใชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใหไ้ดม้ากท่ีสุด แนวปฏิบติัดงัน้ี 
1. ใหส้ถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย และจุดเนน้ของ

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. เสนอแผนปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษาผา่นความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ 
4. การใชจ่้ายงบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานประจ าปีของสถานศึกษา 
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หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)  

ใชใ้นลกัษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดงัน้ี 
1. งบบุคลากร 

1.1  ค่าจา้งชัว่คราว  เช่น ค่าจา้งครูอตัราจา้งรายเดือน   พนกังานขบัรถ  ฯลฯ 
2.  งบด าเนินงาน 

2.1  ค่าตอบแทน   เช่น  ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนวทิยากรทอ้งถ่ิน   ฯลฯ  
2.2  ค่าใชส้อย   เช่น   ค่าเบ้ียเล้ียง   ค่าเช่าท่ีพกั   ค่าพาหนะ   ค่าจา้งซ่อมแซม   ค่าจา้งเหมาบริการ ค่า

พาหนะพานกัเรียนไปทศันศึกษา   แหล่งเรียนรุ้   ฯลฯ 
2.3  ค่าวสัดุ   เช่น   ค่าวสัดุการศึกษา   ค่าเคร่ืองเขียน    ค่าวสัดุเวชภณัฑ ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพยสิ์น ฯลฯ  
2.4  ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศพัท ์ ฯลฯ 

3.  งบลงทุน  
3.1  ค่าครุภณัฑ์        เช่น จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
3.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงท่ีดิน และหรือ 

ส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินเกินกวา่ 50,000  บาท  เช่น ค่าจดัสวน  ค่าถมดิน  ถนน ร้ัว สะพาน บ่อน ้า ฯลฯ 
 
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวั)  

- การจดัสรรเงินใชข้อ้มูลนกัเรียนรายบุคคล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 
- จ านวนเงินจดัสรร 

ก่อนประถม      1,700  บาท/คน/ปี 
ประถม        1,900  บาท/คน/ปี 
ม.ตน้        3,500  บาท/คน/ปี 
ม.ปลาย        3,800  บาท/คน/ปี 
(โรงเรียนปกติ = โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ = โรงเรียนศึกษาพิเศษ) 

- การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว / สถานประกอบการ  
6,982(ก่อน)   7,152(ประถม)   10,012(ตน้)    10,342(ปลาย)       

   
มติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2552  เห็นชอบเพิม่เงิน       อุดหนุนรายหัว  ดังนี ้ 
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    1) โรงเรียนประถมขนาดเล็ก  (มีนกัเรียน 120 คนลงมา)  ใหเ้พิ่มรายหวัอีก 500  บาท /คน/ปี  
             ก่อนประถม และ ประถม 
    2) โรงเรียนมธัยมขนาดเล็ก  (มีนกัเรียน 300 คนลงมา)  ใหเ้พิ่มรายหวัอีก 1,000  บาท /คน/ปี 
           ม.ต้น  และ ม.ปลาย 
มติคณะรัฐมนตรี 2 มิถุนายน 2553  เห็นชอบเพิม่เงิน        อุดหนุนรายหวั ให้โรงเรียนขยายโอกาส ท่ีมีนกัเรียน 
300 คนลงมา   ให้จัดเพิม่เติมเฉพาะ ม.ต้น   1,000 บาท /คน/ปี 
สัดส่วนจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน    (เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายรายหวั)…….ของ
สถานศึกษา 
 
 
 
การจัดสรรเงินของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 

- งบดา้นวชิาการ ไม่ต ่ากวา่ 60 % (60-70%) 
- งบดา้นบริหารทัว่ไป งบประมาณ  บุคคล 20-30 % 
- งบส ารองจ่าย  10-20 % 
- รวม 100 %  = งบท่ีไดรั้บจดัสรร  = จ านวนนกัเรียนแต่ละดบั x  เงินรายหวั 

 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน)  

นิยาม 
เป็นเงินงบประมาณท่ีจดัสรรใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนยากจน เพื่อจดัหาปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวติ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา   เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนท่ียากจน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3     ใหมี้โอกาสไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  

นกัเรียนยากจน  หมายถึง นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรายได ้ ต่อครัวเรือน   ไม่เกิน 40 ,000  บาท ต่อปี 
เกณฑ์การจัดสรร 
จดัสรรใหน้กัเรียนท่ียากจนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  ของสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยกเวน้ สถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  

ลกัษณะการใช้งบประมาณ  ใหใ้ชใ้นลกัษณะแบบ  ถวัจ่าย 4 รายการ    
1. ค่าหนงัสือและอุปกร    ณ์การเรียน      
2. ค่าเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายนกัเรียน    
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3. ค่าอาหารกลางวนั   
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง  

 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
1.  ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน     จดัซ้ือแจกจ่ายใหแ้ก่นกัเรียน หรือ ใหย้มืใช้ 
2.  ค่าเส้ือผา้และวสัดุเคร่ืองแต่งกายนกัเรียน  จดัซ้ือหรือจดัจา้งผลิตแจกจ่ายใหแ้ก่นกัเรียน 
3.  ค่าอาหารกลางวนั  

- จดัซ้ือวสัดุดิบมาประกอบอาหาร หรือ 
- จา้งเหมาท าอาหาร หรือ 
- จ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่นกัเรียนโดยตรง    

4.  ค่าพาหนะในการเดินทาง 
- จ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่นกัเรียนโดยตรง  หรือ  
- จา้งเหมาะรถรับส่งนกัเรียน 

กรณี  การด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหา  ตอ้งด าเนินการตามระเบียบ ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 
กรณี  จ่ายเป็นเงินสดใหแ้ก่นกัเรียนโดยตรง   

- ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3  คน ร่วมกนัจ่ายเงิน  
- โดยใชใ้บส าคญัรับเงินเป็นหลกัฐาน 

 
หลกัเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
การจดัสรรเงินใชข้อ้มูลนกัเรียนรายบุคคล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 
 

ประเภทสถานศึกษา ระดับ 
เงินทีไ่ด้รับจัดสรร (บาท/คน/ภาคเรียน) 

ปกติ ประจ า ไป-กลบั 

โรงเรียนปกติ 

ก่อนประถม - - - 
ประถม (40%) 500 - - 
ม.ตน้  (30%) 1,500 - - 
ม.ปลาย - - - 

โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ 

ก่อนประถม - 19,600 6,120 
ประถม (40%) - 19,600 6,120 
ม.ตน้  (30%) - 19,400 5,500 
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ม.ปลาย - 19,400 5,500 

โรงเรียนศึกษาพิเศษ 

ก่อนประถม - 20,020 6,120 
ประถม  - 20,020 6,120 
ม.ตน้  - 19,800 5,900 
ม.ปลาย - 19,400 5,900 

 
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (ค่าอาหารนกัเรียนประจ าพกันอน) 

นิยาม 
เป็นงบประมาณท่ีจดัสรรใหแ้ก่สถานศึกษาท่ีไดด้ าเนินการจดัท่ีพกัใหแ้ก่นกัเรียนซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูไ่ม่สะดวก  

ห่างไกล  กนัดาร   ไวส้ าหรับพกัอาศยั   ทั้งท่ีจดัในและนอกสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาไดด้ าเนินการ
ควบคุมดูแล และจดัระบบแบบเตม็เวลา 

เกณฑ์การจัดสรร 
ชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 1 ‟ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ยกเว้น 
1. นกัเรียนในสถานศึกษาทัว่ไปแบบประจ า  ไดแ้ก่  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลยั    โรงเรียนประชามงคล   โรงเรียนเฉลิมประเกียรติ ฯ จงัหวดัน่าน  ฯลฯ  
2. นกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  ไดแ้ก่  โรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ฯลฯ 
 
หลกัเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (ค่าอาหารนักเรียนประจ าพกันอน)  
 การจดัสรรเงินใชข้อ้มูลนกัเรียนรายบุคคล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 
 

ประเภทสถานศึกษา ระดับ 
เงินทีไ่ด้รับจัดสรร (บาท/คน/ปี) 

ปกติ ประจ า ไป-กลบั 

โรงเรียนปกติ 

ก่อนประถม - - - 
ประถม  5,300 - - 
ม.ตน้   5,300 - - 
ม.ปลาย - - - 

 
งบโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (งบเรียนฟรี 15 ปี) 
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ไดรั้บการจดัสรร 5 รายการ  ดงัน้ี 
1. ค่าจดัการเรียนการสอน(ค่าเล่าเรียน) 
2. ค่าหนงัสือเรียน 
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
5. ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

ค่าหนงัสือเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี มีการพิจารณาร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษา กบั ภาคี 4 ฝ่าย 
รายการหนงัสือกระทรวงตอ้ง 
ประกาศรับรองภาคี  4 ฝ่าย ประกอบดว้ย 

1. ตวัแทนครู 
2. ตวัแทนผูป้กครอง 
3. ตวัแทนชุมชน 
4. ตวัแทนกรรมการนกัเรียน 

 
วตัถุประสงค์ 

ปี 2553   ใหใ้ชย้มืเรียน 
ปี 2554   ใหเ้ลย 

 
เกณฑ์การจัดสรรค่าหนังสือเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี  
 

ระดับช้ัน จ านวน    (บาท/คน/ปี) 
อนุบาล 200 
ป.1 755 
ป.2 362 
ป.3 369 
ป.4 823 
ป.5 402 
ป.6 479 
ม.1 924 
ม.2 169 
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ม.3 168 
ม.4 1,451 
ม.5 241 
ม.6 228 
ปวช. 1,000 

ค่าอุปกรณ์การเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี  
1. จ่ายเป็นเงินสด ...ใหผู้ป้กครองนกัเรียน....ด าเนินการจดัซ้ือเอง และน าใบเสร็จรับเงินมูลค่าไม่ต ่ากวา่

เงินสดนั้นมาแสดง....ต่อสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี  4 ฝ่าย ตรวจสอบ 
3. อุปกรณ์การเรียน  ประกอบดว้ย 

- สมุด  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ไมบ้รรทดั   
- เคร่ืองมือเรขาคณิต 
- กระดาษ A4 
- สีเทียน  ดินน ้ามนั 
- วสัดุฝึกดา้นคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ซีดี  

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี  
1. จ่ายเป็นเงินสด ...ใหผู้ป้กครองนกัเรียน....ด าเนินการจดัซ้ือเอง และน าใบเสร็จรับเงินมูลค่าไม่ต ่ากวา่เงิน   

สดนั้นมาแสดง....ต่อสถานศึกษา 
2. คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี  4 ฝ่าย ตรวจสอบ 
3. เคร่ืองแบบนกัเรียน คนละ 2 ชุด/ปี ถา้เคร่ืองแบบนกัเรียนมีพอแลว้ สามารถซ้ือ  เขม็ขดั  รองเทา้  ถุงเทา้ 

ชุดกีฬา  ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
 
ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน....งบเรียนฟรี 15 ปี  

1. สพฐ. จดัสรรงบประมาณ มาให ้ 4 กิจกรรม 
1. กิจกรรมวชิาการ   ตอ้งจดัอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง/คน/ปี 
2. กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ตอ้งจดัอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง/คน/ปี 
3. ทศันศึกษานอกสถานท่ี  ตอ้งจดัอยา่งนอ้ย  1 คร้ัง/คน/ปี 
4. บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์  ตอ้งจดัอยา่งนอ้ย  40 ชัว่โมง/คน/ปี 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี  4 ฝ่าย ร่วมพิจารณา โดยค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิดา้นคุณภาพท่ีจะเกิดกบั 
ผูเ้รียนเป็นหลกั 
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เงินบริจาค...เงินนอกงบประมาณ  

เงินท่ีมีผูม้อบใหก้บัสถานศึกษา เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ หรือพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา หรือตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค      มี 2 ประเภท 

- เงินบริจาคแบบไม่มีวตัถุประสงค ์
- เงินบริจาคแบบมีวตัถุประสงค ์

สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน และใบอนุโมทนาบตัรใหผู้บ้ริจาค 
การลงนามในใบอนุโมทนาบตัร(ระเบียบวา่ดว้ยการออกใบอนุโมทนาบตัร) 

- ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป              : รมต.วา่การ 
- ตั้งแต่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 10 ลา้นบาท  : เลขาธิการ กพฐ.  
- ไม่ถึง 5 ลา้นบาท              : ผอ.สพป./สพม. หรือ ผอ.ร.ร. 

บริจาคตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป ตอ้งลงประกาศในราชกิจจานุเษกษา 
 
 
 
 
เงินลูกเสือ...เงินนอกงบประมาณ  

ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2509    ขอ้ 18-35 
            - เก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ   คนละไม่เกิน  5  บาท / ปี 
           - เก็บเงินค่าบ ารุงผูก้  ากบัลูกเสือ คนละไม่เกิน  10  บาท / ปี (ผูก้  ากบัตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากเขต: ลส 13 ) 

สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน (ลส.19) 
การเก็บรักษาเงิน และการน าส่ง สพป./สพม. ใหเ้ป็นตามระเบียบ 

- ผูก้  ากบั ส่ง 100% 
-  ลูกเสือ 

• ส่งบ ารุงลูกเสือโลก คนละ 0.5  บาท  

• น าส่งเขต  30 % ของยอดหลงัหกัส่งลูกเสือโลก  
(อ าเภอ 8%   จงัหวดั 8%   ภาค 8%  ประเทศ 6% ) 

- สถานศึกษา เก็บไวใ้ชจ่้ายในกิจการลูกเสือ 70% ของยอดหลงัหกัส่งลูกเสือโลก 
- ส่งภายในวนัท่ี 15 ของเดือนกรกฎาคม ในแต่ละปี 

เงินเนตรนารี...เงินนอกงบประมาณ  
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ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2520     (เก่ียวกบัเนตรนารี)มาตรา 4 พ.ร.บ. ลูกเสือ 
พ.ศ. 2551 

ลูกเสือ  หมายความวา่ เด็กและเยาวชนทั้งชายหญิง ท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา                                                       
ส่วนลูกเสือท่ีเป็นหญิงใหเ้รียกวา่ “เนตรนารี” 
เงินยุวกาชาด...เงินนอกงบประมาณ  

ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารยวุกาชาด     พ.ศ. 2533  (หมวด 4 การเงิน)เก็บเงินค่าบ ารุงยวุ 
กาชาด   :  คนละไม่เกิน  10  บาท / ปี สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบยวุกาชาด การเก็บรักษาเงิน และ
การน าส่ง สพป./สพม. ใหเ้ป็นตามระเบียบ ปฏิบติัเหมือนกบัลูกเสือ 
เงินประกนัสัญญา...เงินนอกงบประมาณ  

เป็นเงินท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บกบัผูรั้บจา้งตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ     พ.ศ. 2535 และ(ฉบบัปรับปรุง) ท่ีมี
วงเงินจา้ง ตั้งแต่ 100,000 บาท ข้ึนไป  

อตัรา 5 % ของวงเงินในสัญญา 
- เงินสด 
- เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย (ตอ้งลงนามก่อนยืน่ท าสัญญา ไม่เกิน 3 วนั) 
- หนงัสือค ้าประกนักบัธนาคาร 
- พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินและน าฝากกบั สพป./สพม. โดยท าเป็นหนงัสือพร้อมสมุดคู่ฝาก พน้ก าหนด
สัญญาจา้ง ตอ้งส่งคืนคู่สัญญาโดยเร็ว อยา่งชา้ไม่เกิน 15 วนั  
 
เงินรายได้สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ  
เป็นบรรดาเงินท่ีสถานศึกษาไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ท่ีนอกเหนือจากเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร จากรายการ 
ดงัน้ี 

1. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่าอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
2. เงินค่าใชบ้ริการท่ีเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ ในการจดักิจกรรม อบรม สัมมนา  
3.เงินจากการใหบ้ริการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เช่น การถ่ายเอกสาร  โทรศพัท ์โทรสาร  
4.เงินท่ีไดรั้บชดใชเ้ป็นค่า น ้าประปา ไฟฟ้า ซ่ึงสถานศึกษาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชร่้วม(เก็บได ้1,000 บาท 

ตอ้งน าส่งเป็นเงินรายไดแ้ผน่ดิน 500 บาท***) 
5.เงินท่ีมีผูม้าบริจาคให ้
6.เงินเบ้ียปรับ 

• การท าผดิสัญญาลาศึกษาต่อ 
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• การผดิสัญญา ซ้ือ จา้ง โดยเงินงบประมาณ 
7.เงินท่ีจากลกัษณะการชดใชค้่าเสียหาย ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อบูรณะทรัพยสิ์นหรือจดัใหไ้ดม้าซ่ึง

ทรัพยสิ์นคืนมา    (ยกเลิกแลว้...ศธ 04022/ว1509 ..11 ก.ค.51 ) 
8.เงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน + เงินโครงการอาหารกลางวนั (อนุบาล-ป. 6 = 13 บาท/

คน/วนั) 
9.ค่าขายรูปแบบรายการท่ีเกิดจากเงินงบประมาณ    (ยกเลิกแลว้...ศธ 04022/ว1509 ..11 ก.ค.51 ) 
10.หลกัประกนัสัญญาท่ีผูข้ายไม่มารับคืน         (ยกเลิกแลว้...ศธ 04022/ว1509 ..11 ก.ค.51 ) 
11.ค่าขายของเก่าช ารุด ท่ีเกิดจากเงินรายไดส้ถานศึกษา  เช่นขายเศษกระดาษ เศษเหล็ก 

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ  
วตัถุประสงค.์...ใหส้ถานศึกษาใชจ่้าย เพื่อ 

1. เป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา และ 
2. เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการศึกษา 

การด าเนินการของสถานศึกษา 
1. ท าแผนการปฏิบติังาน และ 
2. แผนแผนการใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา 
3. โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การใชจ่้ายเงินรายไดส้ถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ หลกัการ 4 ประการ ท่ีสถานศึกษาตอ้งค านึง 
1. ความคุม้ค่า 
2. ความโปร่งใส 
3. สามารถตรวจสอบได ้และ 
4. เนน้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ลกัษณะทีส่ถานศึกษา ด าเนินการได้ ดังนี้ 
1. งบบุคลากร   เพื่อจา้งครูสอน และพนกังานท่ีปฏิบติังานในลกัษณะอ านวยการ 
2. งบด าเนินงาน 

• ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ  ค่าสาธารณูปโภค 

• ยกเวน้ ....ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
3. งบเงินอุดหนุน  ส าหรับช่วยเหลือนกัเรียนยากจน และขาดแคลน 
4. งบลงทุน  
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• ค่าครุภณัฑ ์   

• ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
5. เพื่อเป็นเงินยมื 

•  ใชท้ดลองจ่ายในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มและเพื่อพฒันาคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน 

• ด าเนินงานจดัหารายไดใ้หก้บัสถานศึกษา 

• ทดลองจ่ายเป็นเงินสวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของขา้ราชการ 
ลูกจา้งประจ า ....เฉพาะในส่วนท่ีสามารถเบิกจากงบประมาณมาชดใชไ้ด.้... 

 สถานศึกษาตอ้งรายงาน การรับ-จ่าย ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• สพป./สพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
การมอบอ านาจเงินรายได้สถานศึกษา...เงินนอกงบประมาณ  

ค าสั่ง สพฐ. ท่ี 1505/2551 เร่ืองมอบอ านาจเก่ียวกบัเงินรายไดส้ถานศึกษา 
ใหบุ้คคลต่อไปน้ีปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ต าแหน่ง วงเงินทีอ่นุมัติได้ 
1. ผอ.โรงเรียน + ผอ.ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ คร้ังละไม่เกิน  15 ลา้นบาท 
2. ผอ.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา คร้ังละไม่เกิน  20 ลา้นบาท 
3. ผอ.ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์สพฐ. คร้ังละไม่เกิน  20 ลา้นบาท 
4. ผูว้า่ราชการจงัหวดั คร้ังละไม่เกิน  25 ลา้นบาท 
5. ท่ีปรึกษาท่ีรับผดิชอบการปฏิบติัราชการของ 
   ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์สพฐ. 

คร้ังละไม่เกิน  30 ลา้นบาท 
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6. รองเลขาธิการท่ีรับผดิชอบการปฏิบติัราชการของส านกัการคลงัและสินทรัพย์ 
สพฐ. 

คร้ังละไม่เกิน  40 ลา้นบาท 

***เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกเหนือจากท่ีก าหนด..... 
 

เงินหักภาษี  ณ ทีจ่่าย...เงินนอกงบประมาณ  
กรณีจ่ายเงินใหก้บับุคคลธรรมดา  วงเงินตั้งแต่  10,000  บาทข้ึนไป   
กรณีจ่ายเงินใหก้บัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือ บริษทั  วงเงินตั้งแต่ 500  บาทข้ึนไป 
ใหห้กัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย   ในอตัราร้อยละ  1  ของราคาสินคา้ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
สถานศึกษาออกใบรับรองการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายใหก้บัผูรั้บจา้ง (แบบ 4235) 
สถานศึกษาน าเงินท่ีหกัภาษี  ณ ท่ีจ่ายไว ้ส่งสรรพากรภายในวนัท่ี 7 ของเดือนถดัไป  

- โดยใชแ้บบ  แบบ ภ.ง.ด. 3 กรณีบุคคลธรรมดา    
- แบบ ภ.ง.ด. 53  กรณีเป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  หรือบริษทั   

ตัวอย่างค านวณหักภาษี  ณ ทีจ่่าย  
วงเงินท่ีจดัจา้ง     =  20,000  บาท 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7% = 20,000 X 7/107   =     1,308.41  บาท   
ค่าสินคา้     =  18,691.51  บาท 
หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 1 %    =       186.92  บาท  
คงจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บจา้ง    =  19,813.08  บาท 

สถานศึกษาจะตอ้งเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บจา้งเตม็จ านวนเงินท่ีจา้ง 
ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 

• ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔              (ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  กรณ์ จาติก
วณิช  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั) 

บญัชีหมายเลข ๒ อตัราเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรในลกัษณะเหมาจ่าย 
ต าแหน่งระดบั ๘ ลงมาอตัรา  ๒๔๐ บาท : วนั : คน 
ต าแหน่งระดบั ๙ ข้ึนไปอตัรา  ๒๗๐ บาท : วนั : คน 

ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจกัร 
บญัชีหมายเลข ๓ อตัราค่าเชา้ท่ีพกัเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรในลกัษณะเหมาจ่าย  

(๑) กรณีเลือกเบิกในลกัษณะจ่ายจริง ใหเ้บิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน.... 
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ต าแหน่ง พกัเดี่ยว พกัคู่ 
ระดบั ๘ ลงมา ๑,๕๐๐ บาท : วนั : คน ๘๕๐ บาท : วนั : คน 
ระดบั ๙ ๒,๒๐๐ บาท : วนั : คน ๑,๒๐๐ บาท : วนั : คน 
 
ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจกัร 

บญัชีหมายเลข ๓ อตัราค่าเชา้ท่ีพกัเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรในลกัษณะเหมาจ่าย  
(๒) กรณีเลือกเบิกในลกัษณะเหมาจ่าย ใหเ้บิกไดไ้ม่เกิน 

ต าแหน่ง อตัรา 
ระดบั ๘ ลงมา ๘๐๐  บาท : วนั : คน 
ระดบั ๙  ข้ึนไป ๑,๒๐๐ บาท : วนั : คน 

 
 
 

 
 
 
 


