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วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

 รงเรียนค ำชะอีวิทยำคำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ส่งเสรมิคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม  
น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
 
พันธกิจโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

  1. พัฒนำหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกบัมำตรฐำน กำรศึกษำ 
               ข้ันพื้นฐำนและหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
           2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีคณุธรรม มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และ คุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 
            3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มสีมรรถนะตรงตำมสำยงำนมีควำมเช่ียวชำญ จัดกำรศึกษำ 
อย่ำงมืออำชีพ 
            4. ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม รกัควำมเป็นไทย มีทกัษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
            5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้วยระบบคุณภำพ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
            6. ส่งเสริมประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนภำคีเครอืข่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ กำรพฒันำ
องค์กรอย่ำงยั่งยืน 
            7. พัฒนำสถำนศึกษำใหเ้ป็นแหลง่เรียนรู้ มสีภำพแวดล้อมเอือ้ต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และปลอดภัย  
  
เป้าประสงค์โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร 
 

   1. สถำนศึกษำมีหลักสูตรและจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนครอบคลมุสอดคล้องกับมำตรฐำน กำรศึกษำ 
                ข้ันพื้นฐำนและหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ตอบสนองควำมถนัดและควำมต้องกำรของผู้เรียน 
ชุมชนและสังคม 
             2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร มีคุณธรรม มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะใน ศตวรรษที่ 21 
             3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมวิชำชีพ 
             4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักควำมเปน็ไทย มีทักษะชีวิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง 
             5. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
             6. ภำคีเครือข่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงยัง่ยืน สถำนศึกษำเป็นแหลง่
เรียนรู้ มีสภำพแวดล้อมเอื้อตอ่กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย 
 

ปรัชญาของโรงเรียน “ สุวิชำ โน ภวังโหต ิ “ผู้รู้ด ี เป็นผูเ้จริญ ” 
ค าขวัญ   “ กล้ำหำญ  มีสัจจะ  ไม่เห็นแก่ตัว ”    
สีประจ าโรงเรียน  “ แสด – ฟ้ำ”             
อัตลักษณ์  “ ยิ้มไหว้ ทำยทัก รักสถำบัน ”   
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนครูเชียงรำย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักรำช 2562)  ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นควำมสำมำรถในกำรรับและส่งสำร  มีวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำถ่ำยทอด
ควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและประสบกำรณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ กำร
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผลและควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำร ที่มี
ประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์  
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ   ที่เผชิญได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ในสังคม แสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ และมีกำรตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  กำรท ำงำน และกำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำง
เสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ  อย่ำงเหมำะสม  กำรปรับตัวให้ทันกบั
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นควำมสำมำรถในกำรเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้ำนต่ำงๆ และมี
ทักษะกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร กำรท ำงำน  กำร
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ถูกต้อง เหมำะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนครเูชียงรำย (ฉบับปรับปรงุ พทุธศักรำช 2562)  ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พุทธศักรำช  2551  มุ่งพัฒนำผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เพื่อให้สำมำรถอยูร่่วมกับ
ผู้อื่นในสงัคมได้อย่ำงมีควำมสุข ในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
 1.  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
 2.  ซื่อสัตย์สจุริต 
 3.  มีวินัย 
 4.  ใฝ่เรียนรู ้
 5.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
 6.  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 7.  รักควำมเป็นไทย 
 8.  มีจิตสำธำรณะ 
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ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 
 1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิง่ที่ดงีำมเพือ่ส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบำอำจำรย ์
 4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
 5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
 6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบง่ปัน 
 7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้นอ้ยรูจ้ักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รูป้ฏิบัติตำมพระรำชด ำรสัของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำท สมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวรู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมทีจ่ะขยำยกิจกำร
เมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกเิลสมีควำมละอำยเกรงกลัวต่อ
บำปตำมหลกัของศำสนำ 
 12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

การบริหารงบประมาณ 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำอย่ำงเปน็
อิสระ คล่องตัว  สำมำรถบริหำรกำรจัดกำรศึกษำได้สะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภำพและมีควำมรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจำกมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้นแล้ว  ยังมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฏระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและขอบเขตกำรปฏิบัติหน้ำที่ของโรงเรียนข้ันพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคล
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2546  ลงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ.2546 

กฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติ  และกฎหมำยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงก ำหนดให้
โรงเรียนนิติบุคคลมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

1. ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจกำรทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก 
2. ให้โรงเรียนมีอ ำนำจปกครอง ดูแล บ ำรุง รักษำ ใช้และจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้  

เว้นแต่กำรจ ำหน้ำยอสังหำริมทรัพย์ที่มีผู้บริจำคให้โรงเรียน  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียน 

3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือด ำเนินกำรทำงทะเบียนทรัพย์สินต่ำงๆ  ที่มีผู้อุทิศให้หรือโครงกำรซื้อ  
แลกเปลี่ยนจำกรำยได้ของสถำนศึกษำให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถำนศึกษำ 

4. กรณีโรงเรียนด ำเนินคดีเป็นผูฟ้้องร้องหรอืถูกฟ้องร้อง  ผู้บริหำรจะต้องด ำเนินคดีแทนสถำนศึกษำหรอืถูก
ฟ้องร่วมกับสถำนศึกษำ ถ้ำถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในกำรปฏิบัติรำชกำร ในกรอบอ ำนำจ ผู้บริหำรต้อง
รับผิดชอบเป็นกำรเฉพำะตัว 

5. โรงเรียนจัดท ำงบดุลประจ ำปีและรำยงำนสำธำรณะทุกสิ้นปีงบประมำณ 
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งบประมาณที่สถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 
 

1. แนวคิด 
  กำรบริหำรงำนงบประมำณของสถำนศึกษำมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำรมีควำม
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได  ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน ให้มี
กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิทธ์ิของสถำนศึกษำ รวมทั้งจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้บริหำรจัดกำรเพื่อประ
โยชน์ทำงกำรศึกษำ  ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.1 เพื่อให้ไดผ้ลผลิต  ผลลพัธ์เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร 
2.2 เพื่อใหส้ถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ได้อย่ำงเพียงพอและประสทิธิภำพ 
 

3. ขอบข่ายภารกิจ 
3.1 กฎหมำย  ระเบียบ  และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.2  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหง่ชำติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่  2) 
3.3  พระรำชบัญญัติบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.2546 
3.4  ระเบียบว่ำด้วยกำรบรหิำรงบประมำณ  พ.ศ.2545 
3.5  หลกัสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
3.6  แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำและสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวง  

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2550 
 

รายจ่ายตามงบประมาณ   
จ ำแนกออกเป็น  2  ลักษณะ 
1.  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
-  งบบุคลำกร 
- งบด ำเนินงำน 
- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 
- งบร่ำยจ่ำยอื่น 
งบบุคลำกร  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ  ได้แก่  รำยจ่ำยที่จ่ำยใน

ลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จำ่ยจำก
งบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 

งบด ำเนินงำน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ  ได้แก่  รำยจ่ำยที่จ่ำยใน 
ลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ และค่ำสำธำรณูปโภค รวมถึงรำจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดใน
ลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 
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 งบลงทุน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ได้แก่  รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะค่ำครุภัณฑ์     
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 

งบด ำเนินงำน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ  ได้แก่  รำยจ่ำยที่จ่ำยใน 
ลักษณะค่ำตอบแทน  ค่ำใช้สอย  ค่ำวัสดุ  และค่ำสำธำรณูปโภค  รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจำ่ยอื่นใด
ในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 
 งบลงทุน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ได้แก่  รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะค่ำครุภัณฑ์       
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อนสร้ำง  รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 
 งบเงินอุดหนุน  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงำนของหน่วยงำน
อิสระตำมรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงำนของรัฐ  ซึ่งมิใช่ส่วนกลำงตำม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงเงินอุดหนุน  งบ
พระมหำกษัตริย์  เงินอุดหนุนศำสนำ  
 งบรำยจ่ำยอื่น  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง  หรือรำยจ่ำยที่
ส ำนักงำนงบประมำณก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้  เช่น  เงินรำชกำรลับ  เงินค่ำปรับ  ที่จ่ำยคืนให้แก่ผู้ขำยหรือผู้
รับจ้ำง  ฯลฯ 
 อัตรำเงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียนต่อปีกำรศึกษำ 
  ระดับกอ่นประถมศึกษำ   1,700  บำท 
  ระดับประถมศึกษำ   1,900  บำท 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   3,500  บำท 
  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  3,800  บำท 
 กำรจัดสรรเงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน  แบ่งกำรใช้ตำมสัดสว่น  ด้ำนวิชำกำร  :  ด้ำนบรหิำรทั่วไป  :  ส ำรอง
จ่ำยทั้ง  2  ด้ำนคือ 

1.  ด้ำนวิชำกำร  ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ  60  น ำไปใช้ได้ในเรื่อง 
1.1 จัดหำวัสดุและครุภัณฑ์ทีจ่ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน 
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
1.3 กำรพัฒนำบุคลำกำรด้ำนกำรสอน  เช่น  ส่งครเูข้ำอบรมสัมมนำ  ค่ำจ้ำงช่ัวครำวของครูปฏิบัติกำร

สอน  ค่ำสอนพิเศษ 
2. ด้ำนบริหำรทั่วไป  ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ  30  น ำไปใช้ได้ในเรื่อง 

2.  
2.1 ค่ำวัสดุ  ครุภัณฑ์และค่ำที่ดิน  สิ่งก่อสร้ำง  ค่ำจ้ำงช่ัวครำวทีไ่ม่ใช่ปฏิบัติกำรสอนค่ำตอบแทน  ค่ำใช้

สอย 
2.2 ส ำรองจ่ำยนอกเหนือด้ำนวิชำกำรและด้ำนบรหิำรทั่วไป  ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ  20  น ำไปใช้ใน

เรื่องงำนตำมนโยบำย 
เงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน 

1. เป็นเงินทีจ่ัดสรรให้แก่สถำนศึกษำทีม่ีนักเรียนยำกจน เพื่อจดัหำปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตและ
เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ  เป็นกำรช่วยเหลอืนักเรียนที่ยำกจน ช้ัน ป.1  ถึง ม.3  ให้มีโอกำสได้รบักำรศึกษำ
ในระดับทีสู่งข้ึน (ยกเว้นสถำนศึกษำสงักัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ) 
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2. นักเรียนยำกจน  หมำยถึง  นักเรียนทีผู่้ปกครองมีรำยได้ต่อครัวเรือน  ไม่เกิน  40,000  บำท 
3. แนวกำรใช้ 

ให้ใช้ในลักษณะ  ถัวจ่ำย  ในรำยกำรต่อไปนี้ 
3.  

3.1 ค่ำหนังสือและอปุกรณ์กำรเรียน(ยืมใช้) 
3.2 ค่ำเสื้อผ้ำและวัสดุเครื่องแต่งกำยนกัเรียน(แจกจ่ำย) 
3.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน  (วัตถุดิบ  จ้ำงเหมำ  เงินสด) 
3.4 ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง  (เงินสด  จ้ำงเหมำ) 
3.5 กรณีจ่ำยเป็นเงินสด  โรงเรียนแต่งตั้งกรรมกำร  3  คน  ร่วมกันจ่ำยเงินโดยใช้ใบส ำคัญรบัเงินเป็น

หลักฐำน 
3.6 ระดับประถมศึกษำ  คนละ 1,000  บำท/ปี 
3.7 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  คนละ  3,000  บำท/ป ี

1.1 รำยจ่ำยงบกลำง 
1. เงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล/กำรศึกษำบุตร/เงินช่วยเหลอืบุตร 
2. เงินเบี้ยหวัดบ ำเหนจ็บ ำนำญ 
3. เงินส ำรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยข้ำรำชกำร 
4. เงินสมทบของลูกจ้ำงประจ ำ 

2. รายจา่ยงบกลาง  หมำยถึง  รำยจ่ำยที่ตัง้ไว้เพื่อจัดสรรให้สว่นรำชกำรและรัฐวิสำหกิจโดยทั่วไปใช้จ่ำย
ตำมรำยกำรดงัต่อไปนี ้
1. “เงินเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญ”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตัง้ไว้เพื่อจ่ำยเป็นเงินบ ำนำญ 

ข้ำรำชกำร  เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ  เงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง  เงินทดแทนข้ำรำชกำรวิสำมัญ  เงินค่ำ
ทดแทนส ำหรับผู้ได้รับอันตรำยในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

เงินช่วยพิเศษข้ำรำชกำรบ ำนำญเสียชีวิต  เงินสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือ   
ข้ำรำชกำร  กำรปฏิบัติงำนของชำติหรือกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บ ำนำญ 

2. “เงินช่วยเหลือข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และพนักงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อ 
จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ  ให้แก่ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และพนักงำนของรัฐ  ได้แก่  เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกำรณีตำยในระหว่ำงรับรำชกำร 

3. “เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร  หมำยควำมว่ำรำยจ่ำยที่ตั้งไว้ 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเลื่อนข้ันเลือ่นอันดับเงินเดือนข้ำรำชกำรประจ ำปี  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงนเดือนข้ำรำชกำรที่ได้รบั
เลื่อนระดับ  และหรือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระหว่ำงปีและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร 

4. “เงินส ำรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของข้ำรำชกำร”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อ 
จ่ำยเป็นเงินส ำรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบำลน ำส่งเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

5. “เงินสมทบของลูกจ้ำงประจ ำ”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบที่ 
รัฐบำลน ำส่งเข้ำกองทุนส ำรอง  เลี้ยงชีพลูกจ้ำงประจ ำ 

6. “ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนและต้อนรับประมุขต่ำงประเทศ  หมำยควำมว่ำ   
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รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนพระรำชภำรกิจในกำรเสด็จพระรำชด ำเนินภำยในประเทศ  และหรือ
ต่ำงประเทศ  และค่ำใช้จ่ำยในกำรต้อนรับประมุขต่ำงประเทศที่มำยำเยือนประเทศไทย 

7. “เงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งส ำรองไว้เพื่อ 
จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 

8. “ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งไว้ 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

9. “เงินรำชกำรลับในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อ 
เบิกจ่ำยเป็นเงินรำชกำรลับในกำรด ำเนินงำนเพื่อรักษำควำมมั่นคงของประเทศ 

10. “ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ”  หมำยควำมว่ำ  รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพื่อ 
เป็นค่ำใช้จ่ำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

11. “ค่ำใช้จ่ำยในกำรร ำษำพยำบำลข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง  และพนักงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ   
รำยจ่ำยที่ตั้งไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนของรัฐ 
 
เงินนอกงบประมาณ 
 

1. เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
2. เงินภำษีหัก  ณ  ที่จ่ำย 
3. เงินลกูเสือ  เนตรนำร ี
4. เงินยุวกำชำด 
5. เงินประกันสัญญำ 
6. เงินบริจำคที่มีวัตถุประสงค์ 

เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ  หมำยถึง  เงินรำยได้ตำมมำตรำ  59  แห่ง  พ.ร.บ.  กำรศึกษำแหง่ชำติ  พ.ศ.  2542  
ซึ่งเกิดจำก   

1. ผลประโยชน์จำกทรัพยส์ินทีเ่ป็นรำชพัสด ุ
2. ค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียม  ที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบำย  วัตถุประสงค์และภำรกจิหลักของสถำนศึกษำ 
3. เบี้ยปรับจำกกำรผิดสัญญำลำศึกษำต่อและเบี้ยปรับกำรผิดสญัญำซื้อทรัพยสินหรือจ้ำงท ำของจำกเงิน

งบประมำณ 
4. ค่ำขำยแบบรูปรำยกำร  เงินอุดหนุน  อปท.  รวมเงินอำหำรกลำงวัน 
5. ค่ำขำยทรัพย์สินที่ได้มำจำกเงินงบประมำณ 

 
งานพัสด ุ
 
 “การพัสด”ุ  หมำยควำมว่ำ  กำรจัดท ำเอง  กำรซื้อ  กำรจำ้ง  กำรจ้ำงที่ปรึกษำ  กำรจ้ำงออกแบบและ
ควบคุมงำน  กำรแลกเปลี่ยน  กำรเช่ำ  กำรควบคุม  กำรจ ำหน่ำย  และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ  ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 “พัสด”ุ  หมำยควำมว่ำ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง  ที่ก ำหนดไว้ในหนังสอื  กำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณของส ำนักงบประมำณ  หรือกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย  ตำมสัญญำเงินกู้จำกต่ำงประเทศ 
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 “การซื้อ”  หมำยควำมว่ำ  กำรซื้อพัสทุุกชนิดทั้งทีม่ีกำรติดตั้ง  ทดลอง  และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  แต่ไม่
รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในลักษณะกำรจ้ำง 
 “การจา้ง”  ให้หมำยควำมรวมถึง  กำรจ้ำงท ำของและกำรบัขนตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์ และ
กำรจ้ำงเหมำบริกำร  แต่ไม่รวมถึงกำรจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลงั  กำรับขนในกำร
เดินทำงไปรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  กำรจ้ำงที่ปรึกษ  กำรจ้ำงออกแบบและ
ควบคุมงำน  และกำรจ้ำงแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
 ขอบข่ายภารกิจ 

1. กฎหมำย  ระเบียบ  และเอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง 
2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.  2535  และแก้ไขเพิ่มเติม 
3. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์  พ.ศ.  2549 
4. แนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรี  ว่ำด้วยกำรพสัดุด้วยวิธีกำรทำงอิเลก็ทรอนกิส์  พ.ศ. 2549 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดวำงระบบและปฏิบัตงิำนเกี่ยวกบัจัดหำ  กำรซื้อ  กำรจ้ำง  กำรเก็บรักษำ  และกำรเบกิพัสดุ  กำรควบคุม  

และกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
2. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมประเภทเงิน  ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยป ี
3. จัดท ำทะเบียนที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 
4. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พื้นที่ของสถำนศึกษำ  ให้เป็นไปตำมแผนพฒันำกำรศึกษำ 
5. ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ทีร่ำชพัสดกุำรใช้และกำรขอใช้อำคำร

สถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคุมดู  ปรบัปรุง  ซ่อมแซม  
บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยต่อกำรใช้งำนและพฒันำอำคำรสถำนที่  กำรอนุรกัษ์พลงังำน  
กำรรกัษำสภำพแวดล้อม  และระบบสำธำรณูปโภคของสถำนศึกษำให้เป็นระเบียบและสวยงำม 

6. จัดเวรยำมดูแลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้ปลอดภัยจำกโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 
7. จัดวำงระบบและควบคุมกำรใช้ยำนพำหนะ  กำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเช้ือเพลิงกำรบ ำรุงรักษำและกำรพัสดุต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวกับยำนพำหนะของสถำนศึกษำใหเ้ป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
8. ให้ค ำแนะน ำ  ช้ีแจง  และอ ำนวยควำมสะดวกแก่บุคลำกรในสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที ่
9. เกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนต่ำงๆ   ไว้เพือ่กำรตรวจสอบและด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
10. ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
11. เสนอโครงกำรและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมล ำดับข้ัน 
12. ปฏิบัติอื่นตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 

 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
1.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.2 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  พ.ศ.  2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
1.3 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร  พ.ศ.  2550 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
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กำรอนุมัตเิดินทำงไปรำชกำร  ผูม้ีอ ำนำจอนมุัติใหเ้ดินทำงไปรำชกำร  อนุมัตริะยะเวลำในกำรเดินทำง
ล่วงหน้ำ  หรอืระยะเวลำหลงัเสรจ็สิ้นกำรปฏิบัติรำชกำรได้ตำมควำมจ ำเป็น 

3. กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพื่อค ำนวณเบี้ยเลี้ยง  กรณีพกัค้ำง 
3.1 ให้นับ  24  ช่ัวโมงเป็น  1  วัน 
3.2 ถ้ำไม่ถึง  24  ช่ัวโมงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  นับได้เกิน  12  ช่ัวโง  

ให้ถือเป็น  1 วัน 
4. กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพื่อค ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  กรณีไม่พักค้ำง 

4.1 หำกนับได้ไม่ถึง  24  ช่ัวโมงและส่วนที่ไม่ถึงนบัได้เกิน  12  ช่ัวโมง  ให้ถือเป็น  1วัน 
4.2 หำกนับได้ไม่เกิน  12  ช่ัวโมง  แต่เกิน  6  ช่ัวโมงข้ึนไป  ให้ถือเป็นครึง่วัน 

5. กำรนับเวลำเดินทำงไปรำชกำรเพื่อค ำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
6. กรณีลำกจิหรือลำพักผ่อนกอ่นปฏิบัตริำชกำร  ให้นับเวลำต้ังแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำรเป็นต้นไป 
7. กรณีลำกจิหรือลำพักผ่อนหลงัเสรจ็สิ้นกำรปฏิบัติรำชกำร  ให้ถือว่ำสิทธิในกำรเบกิจ่ำยเบี้ยเลี้ยงเดินทำงสิ้นสุด

ลงเมื่อสิ้นสุดเวลำกำรปฏิบัตริำชกำร 
8. หลักเกณฑก์ำรเบิกค่ำเช่ำทีพ่ักในประเทศ 

 
การเบกิค่าพาหนะ 
 

1. โดยปกติให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำงและใหเ้บิกค่ำพำหนะโดยประหยัด 
2. กรณีไม่มียำนพำหนะประจ ำทำง  หรือมีแต่ต้องกำรควำมรวดเร็ว  เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร  ให้ 

ใช้ยำนพำหนะอื่นได้  แต่ต้องช้ีแจงเหตผุลและควำมจ ำเป็นไว้ในหลักฐำนขอเบิกค่ำพำหนะนั้น 
3. ข้ำรำชกำรระดบั  6  ข้ึนไป  เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้  ในกรณีต่อไปนี้ 

3.1 กำรเดินทำงไป-กลับ  ระหว่ำงสถำนที่อยู่  ที่พัก  หรือสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรกบัสถำนี 
ยำนพำหนะประจ ำทำง  หรอืสถำนทีจ่ัดพำหนะที่ใช้เดินทำงภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน 

3.2 กำรเดินทำงไป-กลับ  ระหว่ำงสถำนที่อยู่  ที่พัก  กับสถำนทีป่ฏิบัติรำชกำรภำยในเขตจังหวัด 
เดียวกัน  วันละไม่เกิน  2  เที่ยว 

3.3 กำรเดินทำงไปรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร  กรณีเป็นกำรเดินทำงข้ำมเขตจงัหวัด  ให้เบิก 
ตำมอัตรำที่กระทรวงกำรคลงัก ำหนด  คือ  ให้เบิกตำมทีจ่่ำยจริง  ดังนี้  ระหว่ำงกรงุเทพมหำนครกบัเขตจงัหวัดติดต่อ
กรุงเทพมหำนคร  ไม่เกินเที่ยวละ่  400  บำท  เดินทำงข้ำมเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นไม่เกินเที่ยว
ละ  300  บำท 

3.4 ผู้ไม่มสีิทธิเบิก  ถ้ำต้องน ำสัมภำระในกำรเดินทำง  หรือสิ่งของเครือ่งใช้ของทำงรำชกำรไปด้วย   
และเป็นเหตุให้ไมส่ะดวกทีจ่ะเดินทำงโดยยำนพำหนะประจ ำทำง  ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้(โดยแสดงเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นไว้ในรำยงำนเดินทำง) 

3.5 กำรเดินทำงล่วงหน้ำ  หรือไม่สำมำรถกลับเมื่อเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติรำชกำรเพรำะมีเหตุส่วนตัว   
(ลำกจิ  -  ลำพักผ่อนไว้)  ให้เบิกค่ำพำหนะเท่ำที่จ่ำยจรงิตำมเส้นทำงที่ได้รับค ำสัง่ใหเ้ดินทำงไปรำชกำร  กรณีมีกำร
เดินทำงนอกเส้นทำงในระหว่ำงกำรลำน้ัน  ให้เบกิค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยไมเ่กินอัตรำตำมเส้นทำงที่ได้รับค ำสั่ง
ให้เดินทำงไปรำชกำร 
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3.6 กำรใช้ยำนพำหนะส่วนตัว  (ให้ขออนุญำตและได้รบัอนุญำตแล้ว)  ให้ได้รับเงินชดเชย  คือ 
รถยนต์กิโลเมตรละ  4  บำท 
 
ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรม 
 

 กำรฝกึอบรม  หมำยถึง  กำรอบรม  ประชุม/สัมมนำ  (วิชำกำรเชิงปฏิบัติกำร)  บรรยำยพิเศษ  ฝึกงำน  ดู
งำน  กำรฝึกอบรม  ประกอบด้วย 

1. หลักกำรและเหตุผล 
2. โครงกำร/หลักสูตร 
3. ระยะเวลำจัดที่แน่นอน 
4. เพื่อพฒันำหรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 
ค่ารกัษาพยาบาล 
 

 ค่ำรักษำพยำบำล  หมำยถึง  เงินทีส่ถำนพยำบำลเรียกเก็บในกำรรกัษำพยำบำลเพื่อให้ร่ำงกำยกลับสู่สภำวะ
ปกติ  (ไม่ใช่เป็นกำรป้องกันหรือเพื่อควำมสวยงำม) 

1. ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล  พ.ศ.  2523  และแก้ไขเพิ่มเติม( 8  ฉบับ) 
1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล  พ.ศ.  2545 

2. ผู้ที่มสีิทธิรบัเงินค่ำรักษำพยำบำล  คือ  ผู้มีสทิธและบุคคลในครอบครัว 
2.1 บิดำ 
2.2 มำรดำ 
2.3 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำย 
2.4 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ  หรือบรรลนุิติภำวะแล้ว  แต่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  

หรือเสมือนคนไร้ควำมสำมำรถ(ศำลสัง่)  ไม่รวมบุตรบญุธรรมหรอืบุตรซึ่งได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมบุคคล
อื่นแล้ว 

3. ผู้มสีิทธิ  หมำยถึง  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  ผุร้ับเบี้ยหวัดบ ำนำญ  และลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึง่ได้รับ
ค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณ 
ค่ำรักษำพยำบำบ  แบ่งเป็น  2  ประเภท 
ประเภทไข้นอก  หมำยถึง  เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรโดยไม่ได้นอนพัก 

รักษำตัว  น ำใบเสรจ็รบัเงินมำเบิกจ่ำย  ไม่เกิน  1  ปี  นับจำกวันที่จ่ำยเงิน 
ประเภทไข้ใน  หมำยถึง  เข้ำรับกำรรักษำในสถำนพยำบำลของเอกชน หรือสถำนพยำบำลของทำง 

รำชกำร  สถำนพยำบำลเอกชน  ใช้ใบเสร็จรับเงินน ำมำเบิกจ่ำยเงิน  พรอ้มให้แพทย์รบัรอง  “หำกผู้ป่วยมิได้เจ้ำรบั
กำรรกัษำพยำบำลในทันทีทันใด  อำจเป็นอันตรำยถึงชีวิต”  และสถำนพยำบำลทำงรำชกำร  ใช้หนังสือรบัรองสิทธิ  
กรณียังไม่ได้เบิกจ่ำยตรง 
 
การศึกษาบตุร 
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 ค่ำกำรศึกษำของบุตร  หมำยควำมว่ำ  เงินบ ำรุงกำรศึกษำ  หรือเงินค่ำเล่ำเรียน  หรือเงินอื่นใดที่สถำนศึกษำ
เรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิกำรกับข้ำรำชกำรผูม้ีสทิธิ 

1. ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พระรำชรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกบักำรศึกษำของบตุร  พ.ศ.  2523 
1.2 ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร  พ.ศ.  2547 
1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลำง    กค  0422.3/ว  161  ลงวันที่  13  พฤษภำคม  2552  เรื่อง  ประเภท

และอัตรำเงินบ ำรงุกำรศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร  และค่ำเล่ำเรียนในสถำนศึกษำของเอกชน  
และกรมบญัชีกลำง  ที่  กค  0422.3/ว  226  ลงวันที่  30  มิถุนำยน  2552  เรื่องกำรเบิกงินสวัสดกิำร
เกี่ยวกับกำรศึกษ่ำของบุตร 

2. ผู้ที่มสีิทธิรบัเงินค่ำกำรศึกษำของบุตร 
2.1 บุตรชอบโดยกฎหมำยอำยุไมเ่กิน  25  ปีบริบรูณ์  ในวันที่  1  พฤษภำคมของทุกปี  ไม่รวมบุตรบญุ

ธรรม  หรอืบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว 
2.2 ใช้สิทธิเบิกได้  3  คน  เว้นแต่บุตรคนที่  3  เป็นฝำแฝดสำมำรถน ำมำเบกิได้  4  คน 
2.3 เบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกบัศึกษำบุตรภำยใน  1  ปี  นับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนของแตล่ะภำค 
จ านวนเงินท่ีเบิกได้ 
1. ระดับอนบุำลหรอืเทียบเท่ำ  เบิกได้ปลีะไมเ่กิน  4,650  บำท 
2. ระดับประถมศึกษำหรอืเทียบเท่ำ  เบิกได้ปลีะไมเ่กิน  3,200  บำท 
3. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย/หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)  หรอื

เทียบเท่ำ  เบิกไดป้ีละไมเ่กิน  3,900  บำท 
4. ระดับอนปุรญิญำหรือเทียบเท่ำ  เบิกได้ปลีะไม่เกิน  11,000  บำท 

 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

1. กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร  พ.ศ.  2539   

มำตรำ  3  ในพระรำชบัญญัติน้ี  (ส่วนทีเ่กี่ยวข้อง)   
บ ำนำญ  หมำยควำมว่ำ  เงินที่จ่ำยให้แก่สมำชิกเป็นรำยเดือนเมื่อสมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลง 
บ ำเหนจ็ตกทอด  หมำยควำมว่ำ  เงินที่จ่ำยให้แกส่มำชิก  โดยจ่ำยให้ครัง้เดียวเมือ่สมำชิกภำพ 

ของสมำชิกสิ้นสุดลง 
บ ำเหนจ็ตกทอด  หมำยควำมว่ำ  เงินที่จ่ำยให้แกท่ำยำทโดยจ่ำยให้ครัง้เดียวในกรณีที่สมำชิก 

หรือผู้รบับ ำนำญถึงแก่ควำมตำย 
1.2 พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร  (ฉบบัที่  2 )  พ.ศ.  2542 

2. ข้ำรำชกำรทุกประเภท  (ยกเว้นรำชกำรทำงกำรเมือง)  มีสิทธิสมัครเป็นสมำชิก  กบข.  ได้แก่  ข้ำรำชกำรครู   
ข้ำรำชกำรใหม่  ได้แก่  ผู้ซึ่งเข้ำรับรำชกำรหรือโอนมำเป็นรำชกำรตั้งแต่วันที่  27  มีนำคม  2540  เป็นต้น  จะต้อง
เป็นสมำชิก  กบข.  และสะสมเงินเข้ำกองทุน  สมำชิกทีจ่่ำยสะสมเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ  3  ของเงินเดือนเป็น
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ประจ ำทุกเดือน  รัฐบำลจะจ่ำยเงินสมทบให้กบัสมำชิกในอัตรำร้อยละ  3  ของเงินเดือนเป็นประจ ำทุกเดือน
เช่นเดียวกัน  และจะน ำเงินดังกล่ำวไปลงทุนหำผลประโยชน์เพื่อจ่ำยให้กบัสมำชิกเมื่อกอกจำกรำชกำร 
ระเบียบส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดกิารและสวัสดิภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษาว่า
ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะหเ์พื่อนครูและบคุลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 
 
 ในระเบียบนี้  ช.พ.ค.  หมำยควำมว่ำ  กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกำร
จัดต้ัง  ช.พ.ค.  มีควำมมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำรกุศลและมีวัตถุประสงค์ใหส้มำชิกได้ท ำกำรสงเครำะหซ์ึ่งกันและกันในกำร
จัดกำรศพและสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแก่กรรมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรจ่ำยเงินค่ำจัดกำรศพและ
เงินสงเครำะห์ครอบครัวให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร  ช.พ.ค.  ก ำหนด 
 ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค  หมำยถึง  บุคคลตำมล ำดับ  ดังนี้ 

1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำย  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสที่บิดำรับรองแล้ว   
และบิดำมำรดำของสมำชิก  ช.พ.ค. 

2. ผู้อยู่ในอุปกำระอย่ำงบุตรของสมำชิก  ช.พ.ค. 
3. ผู้อุปกำระสมำชิก  ช.พ.ค. 
ผู้มสีิทธิได้รับกำรสงเครำะห์ตำมวรรคหนึ่งยงัมีชีวิตอยู่  หรือมีผู้รบัมรดกยังไม่ขำดสำยแล้วแต่กรณีใน 

ล ำดับหนึง่ๆ  บุคคลที่อยู่ในล ำดับถัดไปไม่มสีิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ครอบครัวระเบียบนี ้
กำรสงเครำะห์ครอบครัวของสมำชิก  ช.พ.ค.  ส ำหรับบุตรให้พิจำรณำให้บุตรสมำชิก  ช.พ.ค.  ได้รับ 

ควำมช่วยเหลือเป็นเงินทุนส ำหรับกำรศึกษำเล่ำเรียนเป็นล ำดับแรก 
สมำชิก  ช.พ.ค.  ต้องระบบุุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคน  เป็นผู้มสีิทธิรับเงินสงเครำะห์ 
สมำชิก  ช.พ.ค.  มีหน้ำที่ดังต่อไปนี ้
1. ต้องปฏิบัติตำมระเบียบนี ้
2. ส่งเงินสงเครำะหร์ำยศพ  เมื่อสมำชิก  ช.พ.ค.  อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบำทภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
3. สมำชิก  ช.พ.ค.  ที่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญและผู้ที่มเีงินเดือนหรือรำยได้  รำยเดือน  ต้อง

ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผูจ้่ำยเงินเดือนหรอืเงินบ ำนำญเป็นผู้หกัเงินเพื่อช ำระเงินสงเครำะหร์ำยศพ  ณ  ที่จ่ำย
ตำมประกำศรำยช่ือสมำชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแก่กรรม 
 

ค าจ ากัดความ 
 
 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมำยถึง  แผนแสดงรำยละเอยีดกำรปฎิบัติงำน  และ
แสดงรำยละเอียดกำรใช้จำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนบ้ำนห้วงปลำไหล “สิงหะวิทยำ” 
ในรอบปีงบประมำณ 
 การใช้จ่ายงบประมาณ  หมำยถึง  กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยของโรงเรียนบ้ำนห้วงปลำไหล “สิงหะ
วิทยำ” เพื่อด ำเนินตำมแผนกำรปฏิบัติงำนในรอบปี 
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 การจัดสรรงบประมาณ  หมำยถึง  กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  หรือพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  ให้ส่วนรำชกำรใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพัน  ทั้งนี้  อำจ
ด ำเนินกำรโดยใช้กำรอนุมัติเงินประจ ำงวดหรือโดยวิธีกำรอื่นใดตำมที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์  หมำยถึง ผลสัมฤทธ์ิที่กำรใช้จ่ำยงบประมำณต้องกำรจะให้เกิดต่อนักเรียน  บุคลำกร
โรงเรียนบ้ำนห้วงปลำไหล “สิงหะวิทยำ” 

แผนการปฏิบัติงาน   หมำยถึง  แผนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนบ้ำนห้วงปลำไหล “สิงหะวิทยำ”  ในรอบ
ปีงบประมำณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   หมำยถึง  แผนแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับ
โรงเรียนบ้ำนห้วงปลำไหล “สิงหะวิทยำ”   เพื่อด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณ 
 โครงการ   หมำยถึง  โครงกำรที่ก ำหนดข้ึนเพื่อใช้จ่ำยเงินเป็นไปตำมในระหว่ำงปีงบประมำณ 
 งบรายจ่าย   หมำยถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรำยจ่ำย  ที่ก ำหนดให้จ่ำยตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ย
ตำมงบประมำณ 
 จ ำแนกงบรำยจ่ำยตำมหลักจ ำแนกประเภทงบประมำณตำมงบรำยจ่ำย ดังนี้ 
 งบบุคลากร หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ ได้แก่ รำยจ่ำยในลักษณะ
เงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยอื่นในลักษณะดังกล่ำว 

งบด าเนินงาน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค 
 งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยในลักษณะ ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง 
 งบเงินอุดหนุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนุบสนุนกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงำนของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรส่วนกลำงตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน หน่วยงำนในก ำกับของรัฐองค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สภำต ำบล 
องค์กำรระหว่ำงประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบ
พระมหำกษัตริย์            เงินอุดหนุนกำรศำสนำ และรำยจ่ำยที่ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ 
 งบรายจ่ายอ่ืน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ไม่เข้ำลักษณะประเภทงบรำยจ่ำยใดงบรำยจ่ำยหนึ่ง หรือรำยจ่ำยที่                
ส ำนักงบประมำณก ำหนดให้ใช้จ่ำยในงบรำยจ่ำยนี้ เช่น 

(1) เงินรำชกำรลับ 
(2) เงินค่ำปรับที่จ่ำยคืนให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง 
(3) ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนำระบบต่ำงๆซึ่งมิใช่เพื่อกำรจัดหำ หรือปรับปรุง

ครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง 
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศช่ัวครำว 
(5) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับหน่วยงำนองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ (ส่วนรำชกำร) 
(6) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อช ำระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
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หน้าที่ความรบัผดิชอบ  
       กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

 โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ มีหน้ำที่ดูแล ก ำกับติดตำม 
กลั่นกรอง อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนของเ จ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำร
งบประมำณ ตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรงบประมำณ ปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กร
กำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ำยบริหำรงบประมำณต่ำงๆ ในโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำร
และด ำเนินกำรตำมบทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร 
เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยงำนเพื่อให้ฝ่ำย
งำนบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวกคล่องตัวมีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล 
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ   มีดังน้ี 
1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินของสถำนศึกษำ ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และ

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของสถำนศึกษำ โดยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2)  จัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำ  และแผนงบประมำณ 
3)  เสนอแผนงบประมำณขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อใช้เป็นค ำ

ขอตั้งงบประมำณต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยตรง  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนและผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  ดังนี้ 

1)  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใต้ควำมร่วมมือของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ 

2)  ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบเสนอโครงกำรดังนี้ 

- ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงำน/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี และแผนกำรใช้จ่ำยเงินภำยใต้ควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ   หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ตรวจสอบรำยละเอียดรำยกำรงบประมำณที่จ ำเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ

สถำนศึกษำประเภทที่ 1 เสนอควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน แล้วเสนอ     ขอโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ   หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี ้

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดกำรให้มีกำรตรวจสอบและติดตำมให ้กลุ่ม ฝ่ำยงำน ในสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแบบที่ส ำนัก
งบประมำณก ำหนด และจัดส่งไปยังส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกไตรมำส ภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำก ำหนด 

2)  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่แสดงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน และจัดส่งให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำก ำหนด 
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7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  ประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2)  วำงแผนประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
3)  วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัด และควำมคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของ

หน่วยงำนในสถำนศึกษำ 
8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  วำงแผน รณรงค์ ส่งเสริมกำรระดมทุนกำรศึกษำและทุนเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำให้ด ำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมโปร่งใส 

2)  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ และระบบกำรรับจ่ำยทุนกำรศึกษำและเพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำให้
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมโปร่งใส 

3)  สรุป รำยงำน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนกำรศึกษำและทุนเพื่อกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ โดยควำมชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
9.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรเพื่อเป็นสำรสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถ่ินทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติและภูมิปัญญำท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถำนประกอบกำร เพื่อกำรรับรู้ของ
บุคลำกรในสถำนศึกษำ นักเรียนและบุคคลทั่วไปจ ำได้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันในกำรจัดกำรศึกษำ 

2)  วำงระบบหรือก ำหนดแนวปฏิบัติกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงำนรัฐบำลและเอกชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)  กระตุ้นให้บุคคลในสถำนศึกษำร่วมใช้ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก รวมทั้งให้บริกำรกำรใช้
ทรัพยำกรภำยในเพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรศึกษำในชุมชน 

4)  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรที่มนุษย์สร้ำง
ทรัพยำกรบุคคลที่มีศักยภำพให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

5)  ด ำเนินกำรเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
10.  การวางแผนพัสดุ  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  กำรวำงแผนพัสดุล่วงหน้ำ 3 ปี ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของกำรวำงแผนงบประมำณ 
2)  กำรจัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุให้ฝ่ำยที่ท ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยให้ฝ่ำย           

ที่ต้องกำรใช้พัสดุ จัดท ำรำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำร คือรำยละเอียดเกี่ยวกับปริมำณ รำคำ คุณลักษณะเฉพำะ หรือ
แบบรูปรำยกำรและระยะเวลำที่ต้องกำรนี้ต้องเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (แผนปฏิบัติงำน) และตำมที่ระบุไว้
ในเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ส่งให้ฝ่ำยที่ท ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อจัดท ำแผนกำร 

3)  ฝ่ำยที่จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุท ำกำรรวบรวมข้อมูลรำยละเอียดจำกฝ่ำยที่ต้องกำรใช้พัสดุโดยมี
กำรสอบทำนกับแผนปฏิบัติงำนและเอกสำรประกอบพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และควำม
เหมำะสมของวิธีกำรจัดหำว่ำควรเป็นกำรซื้อ กำรเช่ำหรือกำรจัดท ำเองแล้วจ ำน ำข้อมูลที่สอบทำนแล้วมำจัดท ำ
แผนกำรจัดหำพัสดุในภำพรวมของสถำนศึกษำ    
11.  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพ่ือสนอง
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  ก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะเพื่ อประกอบกำรขอตั้งงบประมำณ ส่งให้
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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2)  กรณีที่เป็นกำรจัดหำจำกเงินนอกงบประมำณให้ก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ
ได้โดยให้พิจำรณำจำกแบบมำตรฐำนก่อนหำกไม่เหมำะสมก็ให้ก ำหนดตำมควำมต้องกำรโดยยึดหลักควำมโปร่งใส 
เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร 

 
12.  การจัดหาพัสดุ  ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

1)  กำรจัดหำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุของส่วนรำชกำรและค ำสั่งมอบอ ำนำจของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2)  กำรจัดท ำพัสดุถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำว่ำด้วยกำรให้สถำนศึกษำรับจัดท ำรับบริกำร 
13.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่ำจะได้มำด้วยกำรจัดหำหรือกำรรับบริจำค 
2)  ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภำพพร้อมกำรใช้งำน 
3)  ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และให้มีกำรจ ำหน่ำยพัสดุที่ช ำรุด เสื่อมสภำพหรือไม่ใช้ในรำชกำรอีกต่อไป 
4)  พัสดุที่เป็นที่ดินหรอืสิ่งก่อสร้ำง กรณีที่ได้มำด้วยเงนิงบประมำณให้ด ำเนินกำรข้ึนทะเบียน    เป็น

รำชพัสดุ กรณีที่ได้มำจำกกำรรับบริจำคหรือจำกเงินรำยได้สถำนศึกษำให้ข้ึนทะเบียนเป็นกรรมสิทธ์ิของสถำนศึกษำ 
14.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
1)  กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับเงิน และกำรจ่ำยเงินให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด

คือ ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถำนศึกษำสำมำรถก ำหนด
วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่ำว 

2)  กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเก็บรักษำเงินให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด             
คือระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในส่วนของรำชกำร พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม  
15.  การน าเงินส่งคลัง   ผู้รับผิดชอบ  หน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 

กำรน ำเงินส่งคลังให้น ำส่งต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบ
กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอพ.ศ. 2520 หำกน ำส่งเป็นเงินสดให้ตั้งคณะกรรมกำรน ำส่งเงินด้วย 
16.  การจัดท าบัญชีการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 
ให้จัดท ำบัญชีกำรเงินตำมระบบที่เคยจัดท ำอยู่เดิม คือ ตำมระบบที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรบัญชี

หน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2515 หรือตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544  แล้วแต่กรณี 
17.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 
1)  จัดท ำรำยงำนตำมที่ก ำหนดในคู่มือกำรบัญชีส ำหรับหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตำมระบบ

กำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อยพ.ศ. 2515 แล้วแต่กรณี 
2)  จัดท ำรำยงำนกำรรับจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำนก ำหนด คือ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ อัตรำและวิธีกำรน ำ
เงินรำยได้สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลรำยได้สถำนศึกษำไป
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรของสถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
18.  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

ผู้รับผิดชอบ  หน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 
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1)  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรำยงำนให้จัดท ำตำมแบบที่ก ำหนดในคู่มือกำรบัญชีส ำหรับ
หน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2515 หรือตำมระบบกำรควบคุมกำรเงินของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 


