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ค าน า 

ตอนท่ี 1 การควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย 

   ค ำนิยำม 

   วตัถุประสงค ์

   ประโยชน์ 
   ขอบเขตควำมรับผิดชอบดำ้นกำรเงินของหน่วยงำนยอ่ย 
   กระบวนกำรด ำเนินงำนกำรเงินในสถำนศึกษำ 
   เงินงบประมำณ 

   เงินนอกงบประมำณ 

• แผนผงักำรใชจ้่ำยเงินอดุหนุนของสถำนศึกษำ 
• เงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยรำยหวั 
• เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐำนนกัเรียนยำกจน 

• เงินอุดหนุนอำหำรส ำหรับนกัเรียนพกันอน 

• เงินอุดหนุนกำรจดักำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย 15 ปี 

• กำรยืมเงินอุดหนุน 

• เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
• เงินภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
• เงินลูกเสือ 

• เงินเนตรนำรี 
• เงินยวุกำชำด 

• เงินประกนัสัญญำ 
• เงินประกนัซอง 

   เงินรำยไดแ้ผน่ดิน 

   อ ำนำจกำรเก็บรักษำเงินและวงเงินส ำรองจ่ำยของส่วนรำชกำร 
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หน้ า 

ตอนท่ี 2 การควบคุมภายในด้านการเงิน 

   ขอ้ก ำหนดในกำรรับเงิน 

   ขอ้ก ำหนดในกำรจ่ำยเงิน 

   ขอ้ก ำหนดในกำรเกบ็รักษำเงิน 

   ขอ้ก ำหนดในกำรควบคุมและตรวจสอบ 

   ขอ้ก ำหนดในกำรจดัท ำและส่งรำยงำน 

ตอนท่ี 3 การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน 

   เอกสำร/หลกัฐำนท่ีใชป้ระกอบกำรบนัทึกรำยกำร 
   กำรบนัทึกรำยกำรในทะเบียน 

• ทะเบียนคุมหลกัฐำนขอเบิก 

• ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 

• ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ (บนัทึกรำยกำรตำมสัญญำยืมเงิน) 
• ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ (เงินฝำก) 
• สมุดคู่ฝำก 

• ทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน 

• ทะเบียนคุมเงินฝำกกระแสรำยวนั 

• รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั 
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ตอนที่ 1 

การควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย (สถานศึกษา) 

ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 

ค านิยาม 

       “หน่วยงานย่อย” คือส่วนราชการท่ีมีการจดัเก็บและนาส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน และ/หรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ซ่ึงมิได้ตรงต่อกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลงัจังหวดั เช่น แผนกต่าง ๆ  ประจ าอ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอ สถานีต ารวจ                   
สถานีอนามัย โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   วิทยาลัย และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในส่วนกลาง เป็นต้น                         
ทั้งน้ีไม่รวมถึงหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

วัตถุประสงค์ 

   ระบบการควบคุมเงินน้ีมุ่งท่ีจะช่วยให้หน่วยงานยอ่ย (สถานศึกษา) ซ่ึงมีอตัราก าลงัจ ากดั ไม่มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ
ทางบญัชี และมีการใชจ้่ายเงินไม่มาก ไม่ตอ้งมีภาระทางบญัชี  เพื่อให้มีเวลากบัภารกิจหลกัของสถานศึกษาไดเ้ตม็ท่ี 

ประโยชน์ 

  1. ท าให้สะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ 

  2. ท าให้มีการแบ่งงานและความรับผิดชอบอยา่งมีสัดส่วน 

  3. ท าให้สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทั่ี 

  4. ท าให้สามารถจดัท ารายงานการเงินไดร้วดเร็ว 
ขอบเขตความรับผิดชอบด้านการเงินของหน่วยงานย่อย (สถานศึกษา) 
  1. การเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ให้สถานศึกษารวบรวมหลกัฐานการขอเบิกเงินงบประมาณจากเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิส่งให้
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นก่อนเบิกเงินจากส านกังานคลงั
จงัหวดั และจ่ายเงินใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิโดยตรงหรือใชวิ้ธีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิแลว้แต่
กรณี 

  2. การรับ-น าส่งเงินรายไดแ้ผน่ดินให้หน่วยงานยอ่ยรับและน าเงินส่งกระทรวงการคลงัหรือส านกังานคลงัจงัหวดัโดยตรง 
หรือน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการผู ้เบิกหรือน าส่งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครและให้รายงานการรับและส่งหรือฝากเงินให้ส่วนราชการผูเ้บิกทราบ 

  3. การรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้น าส่งหรือน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และรายงานเช่นเดียวกบัรายได้แผ่นดิน ส าหรับเงินนอกงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บ 
และสามารถเก็บไวใ้ช้ตามวตัถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณนั้น ๆ ให้บันทึกควบคุมและรายงานตามวิธีการและ
รูปแบบที่ก าหนด 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 
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กระบวนการปฏิบัตงิานการเงนิในสถานศึกษา 
ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานยอ่ย พ.ศ. 2544  ไม่ใช่ ระบบบัญชี แต่เป็นระบบท่ีจดัท าขึ้น  เพื่อควบคุมเงิน

ในสถานศึกษา  ระบบดังกล่าวก าหนดให้จัดท าทะเบียนคุมเงินแทนสมุดเงินสด (สมุดบัญชี )โดยกระบวนการในการ
ควบคุมเป็นดงัน้ี 

ระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 

การบันทึกควบคุมเงิน 

เงินงบประมาณ 

ทะเบียนคุม 

หลักฐานขอเบิก 

ส่งเบิก สพท. 

สพท.กทม. 

เงินนอกงบประมาณ 

รับ จ่ำย 

ทะเบียนคุม 

ใบส ำคญัคู่จ่ำย 

เงินรายได้แผ่นดิน 

รับ/น ำส่ง 

ทะเบียนคุมการรับ 

และน าส่ง 
เงินรายได้ แผ่นดิน 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ประเภท......................................... 

(แยกคุมตำมประเภทกำรรับ-จ่ำย) 

เจ้าหนี/้ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

สพป.กทม. แจง้สถำนศึกษำทรำบ 

หลงัจำกจำ่ยเงินให้เจำ้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงิน 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

หมายเหตุ กรณีท่ี สพป.กทม.ไม่ได้โอนเงินงบประมาณให้ เจ้าหนี/้ ผู้มีสิทธิ โดยตรง แต่ โอนเข้าไว้ ในบัญชี 

เงินอุดหนนุท่ัวไป ให้ สถานศึกษาบันทึกรายการเช่นเดียวกับเงินนอกงบประมาณ 

       

คู่มือการเงินและงบประมาณ 
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คู่มือการเงินและงบประมาณ 

เงินท่ีสถำนศึกษำไดรั้บแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. เงินงบประมาณ 

2. เงินนอกงบประมาณ 

3. เงินรายได้แผ่นดิน 

หมำยถึง  เงินท่ีส่วนรำชกำรไดรั้บตำมพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือเบิกจ่ำยในรำยจ่ำยงบกลำง 
รำยจ่ำยตำมงบประมำณจ ำแนกออกเป็น  2  ลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

1. เงินงบประมำณรำยจ่ำยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ไดแ้ก่ 

   1.1 งบบคุลำกร 
   1.2 งบด ำเนินงำน 

   1.3 งบลงทนุ 

   1.4 งบเงินอุดหนุน 

   1.5 งบรำยจ่ำยอื่น 

2. เงินงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง ไดแ้ก่ 

   2.1 เงินเบ้ียหวดับ ำเหน็จบ ำนำญ 

   2.2 เงินช่วยเหลือขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง และพนกังำนของรัฐ 

   2.3 เงินสวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล/กำรศึกษำบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร 
   2.4 เงินส ำรองเงินสมทบและเงินชดเชยขำ้รำชกำร 
   2.5 เงินเล่ือนขั้นเล่ือนอนัดบัเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขำ้รำชกำร 

ส ำหรับเงินงบประมำณสถำนศึกษำวำงเบิกโดยใชห้นงัสือรำชกำรส่งเร่ืองเบิก และส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร จะท ำหนำ้ท่ีเบิกจ่ำยเงินให้เจำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินแทนสถำนศึกษำ    เม่ือสถำนศึกษำส่งเอกสำรและ
หลกัฐำน เพื่อเบิกกบัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร ให้บนัทึกรำยกำรในทะเบียนคมุหลกัฐำนขอเบิก 

เงินงบประมาณ 
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เงินนอกงบประมาณ 

  หมำยถึง  เงินท่ีกฎหมำยก ำหนดไม่ตอ้งน ำส่งเป็นเงินรำยไดแ้ผน่ดินหรือเงินท่ีไดรั้บอนุญำตใหเ้ก็บไวใ้ชจ้่ำยไดต้ำม
พระรำชบญัญติัวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502  มำตรำ 24 ซ่ึงสถำนศึกษำจะไดรั้บ  ดงัน้ี 

 1. เงินอุดหนุนทัว่ไป 

 2. เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
 3. เงินภำษหีก ณ ท่ีจ่ำย 
 4. เงินลูกเสือ 

 5. เงินเนตรนำรี 
 6. เงินยวุกำชำด 

 7. เงินประกนัสัญญำ 
 8. เงินประกนัซอง 

     1. เงินอุดหนุนท่ัวไป  
เน่ืองจำกมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช  2550 และ พระรำชบญัญติั                 

กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ก ำหนดให้บคุคลมีสิทธิเสมอกนัในกำร
ไดรั้บกำรศึกษำโดยไมเ่ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยอยำ่งนอ้ย 12 ปี โดยให้รัฐจดัสรรเงินอดุหนุนทัว่ไป เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยรำยคน               
ท่ีเหมำะสมแก่ผูเ้รียน ทั้งสถำนศึกษำของรัฐและเอกชน เงินอุดหนุนท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
( สพฐ.) จดัสรรให้สถำนศึกษำ มีดงัน้ี 

          1.1  เงินอดุหนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ค่ำใชจ้ำ่ยรำยหวั) 
            1.2  เงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เงินปัจจยัพ้ืนฐำนนกัเรียนยำกจน) 
        1.3  เงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ค่ำอำหำรส ำหรับนกัเรียนพกันอน) 
            1.4  เงินอุดหนุนโครงกำรสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย 15 ปี 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 



การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 
           สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายรายหัว 

      งบบุคลากร 
- ค่ำจำ้งชัว่ครำว 
  (1) จำ้งครูช่วยสอน 
  (2) จำ้งนกักำรภำรโรง 
  (3) จำ้งคนสวน 
      ฯลฯ 

  งบด าเนินงาน 
- ค่ำตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ

เงินปัจจัยพื้นฐาน 

   ค่าอาหาร 
1. ซ้ือวตัถุดิบจดัท ำอำหำร 
2. จำ้งเหมำท ำอำหำร 
3. จ่ำยเงินสดให้นกัเรียน 

เส้ือผ้า วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
1. ซ้ือ 
2. จำ้งเหมำตดัเยบ็เส้ือผำ้ 

หนังสือและอุปกรณ์การเรียน 

  งบลงทุน 
- ค่ำครุภณัฑ ์
- ค่ำที่ดิน ส่ิงก่อสร้ำง 

    ค่าพาหนะ 
1. จำ้งเหมำรถรับ-ส่ง 
2. จ่ำยเป็นเงินสดให้นกัเรียน 

ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 

    ค่าอาหาร 
1. ซ้ือวตัถุดิบมำท ำอำหำร 
2. จำ้งเหมำท ำอำหำร 
3. จ่ำยเป็นเงินสดให้นกัเรียน 

เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี 

  หนังสือแบบเรียน 
- ให้ยืมเรียน 

  เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
- แจกเงินสดให้นกัเรียน 

  อุปกรณ์ การเรียน 
- แจกเงินสดให้นกัเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.กิจกรรมวิชำกำร 
2. กิจกรรมคุณธรรม 
3. กิจกรรมทศันศึกษำ 
4. กำรให้บริกำร ICT 
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1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)  
จดัสรรให้สถำนศึกษำเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดในกำรพฒันำ

นกัเรียน ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2540 พระรำชบญัญติั
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นผูโ้อนเงินตรงให้กบัสถำนศึกษำ ในปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ
หลกักำรให้ปรับอตัรำเงินอุดหนุนรำยหัวเพ่ิมขึ้น โดยจะทยอยปรับเพ่ิมให้ครบอตัรำท่ีก ำหนด ภำยใน
ระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550- 2552   ดงัน้ี 

      
 อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวท่ีปรับเพิม่ ภายใน 3 ปี 

ระดับสถานศึกษา 

ก่อนประถมศึกษำ 

ประถมศึกษำ 

มธัยมศึกษำตอนตน้ 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 

        อัตราเดิม 

(ต่อคน/ภาคเรียน) 
                  ปีการศึกษา (ต่อคน/ภาคเรียน) 
ปี 2550                       ปี 2551                         ปี 2552 

483 

683 

1,183 

1,533 

666 

816 

1,466 

1,716 

850 

950 

1,750 

1,900 

300 

550 

900 

1,350 

               ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม 2552 ไดจ้ดัสรรเพ่ิมเติมให้โรงเรียนประถมศึกษำขนำดเลก็ท่ีมี 

จ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 120 คน โรงเรียนมธัยมศึกษำขนำดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยกว่ำ 300 คนโดยจดัสรร               
ให้ร้อยละ 85 ของจ ำนวนนกัเรียนในภำคเรียนท่ี 2/2549 

- ระดบัประถมศึกษำคนละ 250 บำท/ ภำคเรียน (500 บำท/คน/ปี ) 
- ระดบัมธัยมศึกษำคนละ 500 บำท/ ภำคเรียน (1,000 บำท/คน/ปี ) 

   เกณฑ์จัดสรรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน อัตรำรำยหัวตั้ งแต่
ปีงบประมำณ 2553 เร่ิมใช้ในภำคเรียนท่ี 2 ของปีกำรศึกษำ 2552 กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ งบเงินอุดหนุน                      
สถำนศึกษำต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี                            
กค 0409.6/ว 126 ลงวนัท่ี 7 กันยำยน 2548 และต ำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักง ำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                 
ก ำหนดตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ี ศธ 04006/2279   ลงวนัท่ี 16 ธันวำคม 2548                          
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติักำรใชจ้่ำยงบประมำณ งบเงินอุดหนุน มีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 



7 

      1. เม่ือสถำนศึกษำไดรั้บเงินอุดหนุนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำเรียบร้อยแลว้ สถำนศึกษำ 
ตอ้งใชจ้่ำยเงินภำยในปีงบประมำณ กรณีมีเงินเหลืออยูแ่ละยงัไม่ส้ินสุดโครงกำรให้รีบด ำเนินกำรเสร็จส้ิน 

อยำ่งชำ้ภำยในปีงบประมำณถดัไป  เช่น ไดรั้บเงินงบประมำณปี 2551 สถำนศึกษำสำมำรถใชจ้่ำยได ้2 ปี                       
งบประมำณ หมำยถึง ภำยในปี งบประมำณ 2551 และปีงบประมำณ 2552 
      2. สถำนศึกษำใชจ้่ำยเงินไมห่มดตำมระยะเวลำขอ้ 1 เงินท่ีเหลือตอ้งส่งคืนคลงัเป็นเงินรำยไดแ้ผน่ดิน 

      3. ดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินฝำกธนำคำร สถำนศึกษำตอ้งน ำส่งคืนคลงัเป็นเงินรำยไดแ้ผน่ดิน 

      4. กำรจดัซ้ือ/จำ้ง ปฏิบติัตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
      5. บนัทึกรำยกำรรับ-จ่ำยเงินในทะเบียนคุมท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนยอ่ย 
พ.ศ. 2544 
      6. กำรใชจ้่ำยเงินตอ้งเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนเป็นล ำดบัแรก และใชจ้่ำยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

      7. หลกัฐำนกำรใชจ้่ำยเงิน ให้สถำนศึกษำเป็นผูเ้ก็บรักษำไว ้และสำมำรถเรียกตรวจสอบไดเ้พื่อให้ 
กำรใชจ้่ำยเงินอุดหนุนทัว่ไปรำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (เงินอุดหนุน 
คำ่ใชจ้่ำยรำยหวั) ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนมำกท่ีสุด ให้สถำนศึกษำปฏิบติั ดงันั้ี 

          1. ให้สถำนศึกษำจดัท ำแผนปฏิบติังำนประจ ำปี ของสถำนศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำย และจุดเนน้ 
ของส ำนกัง ำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ) 
          2. เสนอแผนปฏิบติังำนประจ ำปี ของสถำนศึกษำให้ผำ่นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร 
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

          3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนไดรั้บทรำบ 

          4. กำรใชจ้่ำยงบประมำณตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังำนประจ ำปี ของสถำนศึกษำ   ลกัษณะ 
กำรใชจ้่ำยเงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (เงินอุดหนุนค่ำใชจ้่ำยรำยหวั) 
ให้ปฏิบติัตำมระเบียบของทำงรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้ใชใ้นลกัษณะ 3 ประเภทงบรำยจ่ำย ดงันั้ี 

          1. งบบุคลำกร เช่น ค่ำจำ้งครูอตัรำจำ้งรำยเดือน จำ้งพนกังำนขบัรถ 

          2. งบด ำเนินงำน 

             (1) คำ่ตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร , ค่ำตอบแทนวิทยำกรวิชำชีพทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

             (2) คำ่ใชส้อย เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียง  คำ่เช่ำท่ีพกั ค่ำพำหนะ ค่ำจำ้งซ่อมแซม ค่ำจำ้งเหมำ 
บริกำร  คำ่พำหนะพำนกัเรียนไปทศันศึกษำแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

             (3) คำ่วสัดุ เช่น ค่ำวสัดุกำรศึกษำ  คำ่เคร่ืองเขียน  คำ่วสัดุเวชภณัฑ ์ ค่ำซ่อมแซมเพื่อ 

บ ำรุงรักษำทรัพยสิ์น ฯลฯ 

             (4) คำ่สำธำรณูปโภค เช่น ค่ำน ้ำ  คำ่ไฟฟ้ำ  คำ่โทรศพัท ์ฯลฯ 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 
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  3. งบลงทุน 

     (1) คำ่ครุภณัฑ ์เช่น จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เคร่ืองถำ่ยเอกสำร ฯลฯ 

     (2) คำ่ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้ำง รำยจ่ำยเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้ำง ท่ีมีวงเงินเกิน
กว่ำ  50,000 บำท เช่น ค่ำจดัสวน ค่ำถมดิน ถนน ร้ัว สะพำน บ่อน ้ำ 

  1.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
 ไดจ้ดัสรรให้แก่สถำนศึกษำท่ีมีนกัเรียนยำกจน (นกัเรียนยำกจน  หมำยถึง  นกัเรียนท่ีผูป้กครองมีรำยได ้

ต่อครัวเรือนไมเ่กิน 40,000 บำทตอ่ปี ) เพื่อจดัหำปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต และเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 เป็นกำรช่วยเหลือนกัเรียนท่ียำกจน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  ถึงมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำร                                 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจดัสรรและโอนเงินผำ่นส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
      เกณฑก์ำรจดัสรร โดยจดัสรรให้กบันกัเรียนท่ียำกจน ในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ยกเวน้ สถำนศึกษำสังกดัส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ดงัน้ี 

     1. ระดบัประถมศึกษำ คนละ 640 บำท ต่อคนต่อปี (320 / ภำคเรียน) 
     2. ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ (ขยำยโอกำส) คนละ 2,550 บำท ต่อคนต่อปี  (1,275 / ภำคเรียน) 

      กำรใชจ้่ำยเงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐำนส ำหรับนกัเรียนยำกจน ให้สถำนศึกษำใชใ้นลกัษณะแบบ ถัวจ่าย  เป็นค่ำ 
หนงัสือและอุปกรณ์กำรเรียนค่ำเส้ือผำ้เคร่ืองแตง่กำยของนกัเรียน  ค่ำอำหำรกลำงวนั    และค่ำพำหนะในกำรเดินทำง  
สถำนศึกษำสำมำรถเลือกวิธีด ำเนินกำรจ่ำยหรือจดัหำปัจจยัพ้ืนฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต และเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้แก่นกัเรียนยำกจนไดต้ำมควำมเหมำะสม  โดยใหด้ ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง /จดัหำ ตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี                 
ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม   โดยให้ด ำเนินกำรตำมรำยกำร ดงัน้ี 

    1. คำ่หนงัสือ และอุปกรณ์กำรเรียน (จดัซ้ือแจกจ่ำยให้แก่นกัเรียนหรือให้ยืมเรียน) 
    2. คำ่เส้ือผำ้และวสัดุเคร่ืองแต่งกำยนกัเรียน (จดัซ้ือหรือจดัจำ้งผลิตแจกจ่ำยให้แก่นกัเรียน) 
    3. คำ่อำหำรกลำงวนัจะจดัซ้ือวตัถุดิบมำประกอบอำหำรหรือจำ้งเหมำท ำอำหำรหรือจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นกัเรียนโดยตรง 
    4. คำ่พำหนะในกำรเดินทำงจะจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นกัเรียนโดยตรงหรือจำ้งเหมำรถรับ-ส่งนกัเรียน 

     กรณีท่ีจ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นกัเรียนโดยตรง ให้สถำนศึกษำแตง่ตั้งกรรมกำรอย  ่ำงนอ้ย 3  คน ร่วมกนัจ่ำยเงิน โดย
ใชใ้บส ำคญัรับเงินเป็นหลกัฐำนกำรจ่ำย 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 
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   1.3  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ค่าอาหารส าหรับนกัเรียนพกันอน) 
  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จดัสรรและโอนเงินผำ่นส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครเป็นงบประมำณท่ีจดัสรรให้แก่สถำนศึกษำท่ีไดด้ ำเนินกรจดัท่ีพกัใหแ้ก่นกัเรียน ซ่ึงมี
ถ่ินท่ีอยูไ่ม่สะดวก ห่ำงไกล กนัดำร ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำงไป-กลบั ระหว่ำงถ่ินท่ีอยูก่บัสถำนศึกษำและ 
จ ำเป็นตอ้งพกัอำศยัในสถำนท่ีท่ีสถำนศึกษำจดัให้ทั้งท่ีจดัภำยในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำได้
ด ำเนินกำรควบคุมดูแลและจดัระบบแบบเตม็เวลำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 โดยจดัสรรให้
นกัเรียนพกันอนทุกคน คนละ 5,300 บำทต่อคนต่อปี ยกเวน้ 
       - นกัเรียนในสถำนศึกษำทัว่ไปแบบประจ ำ เช่น โรงเรียน ภ.ป.ร.รำชวิทยำลยั โรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลยั 
โรงเรียนประชำมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัน่ำน  เป็นตน้ 

       - นกัเรียนในสถำนศึกษำสังกดัส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ไดแ้ก่ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์  โรงเรียน               
กำรศึกษำพิเศษ  ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ 

       - สถำนศึกษำท่ีจดัหอพกัในสถำนศึกษำและเรียกเกบ็ค่ำอำหำรนกัเรียนพกันอนทุกคน แต่กรณีเรียกเก็บไม่ครบ             
ทุกคน สำมำรถจดัสรรให้เฉพำะนกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียกเก็บและเป็นนกัเรียนท่ีเป็นไปตำมเกณฑก์ำรใชจ้่ำยเงินค่ำอำหำร
ส ำหรับนกัเรียนพกันอน ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร ดงัน้ี 

      (1) ให้สถำนศึกษำจ่ำยหรือจดัอำหำรให้แก่นกัเรียนประจ ำพกันอน โดยใหด้ ำเนินกำรได ้ดงัน้ี 

          (1.1) จดัซ้ือวตัถุดิบประกอบอำหำรหรือจำ้งเหมำท ำอำหำร โดยให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

          (1.2) จ่ำยเป็นเงินสดให้แก่นกัเรียน โดยให้สถำนศึกษำแตง่ตั้งกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คนร่วมกนัจ่ำยเงิน  
โดยใชใ้บส ำคญัรับเงินเป็นหลกัฐำนกำรจ่ำย 
      (2) หำกมีเงินงบประมำณคงเหลือ สำมำรถน ำไปใชจ้่ำยในรำยกำรอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำอำหำรให้แก่ 
นกัเรียนได ้

  1.4  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี  
เป็นเงินอดุหนุนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บโอกำสทำงกำรศึกษำอยำ่งเตม็ตำมศกัยภำพ ตำมมติของ 

คณะรัฐมนตรี   เห็นชอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2552 แผนงำนเสริมสร้ำงรำยไดแ้ละพฒันำคุณภำพชีวิตและ 
ควำมมัน่คงดำ้นสงัคม เพื่อใชจ้่ำยเป็นค่ำเล่ำเรียนเพ่ิมเติม โดยจดัสรรเป็นค่ำหนงัสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน 

เคร่ืองแบบนกัเรียนและกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โอนเงินตรงให้กบั
สถำนศึกษำ ซ่ึงมีแนวทำงในกำรจดัซ้ือจดัหำและจดัจำ้ง  ดงันั้ี 
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    1.4.1  หนังสือเรียน  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะโอนเงินงบประมำณค่ำหนงัสือเรียน  
ซ่ึงเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ   และให้สถำนศึกษำจดัซ้ือหนงัสือเรียนโดยให้ด ำเนินกำร 
ดงัน้ี 

          (1)  กำรคดัเลือกหนงัสือเรียน ครูผูส้อนเป็นผูค้ดัเลือกหนงัสือเรียนเสนอใหค้ณะกรรมกำรวิชำกำร คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย (ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนชุมชน และผูแ้ทนกรรมกำรนกัเรียน) 
ร่วมกนัพิจำรณำคดัเลือกหนงัสือเรียนระดบัก่อนประถมศึกษำ    ใชห้นงัสือเสริมประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวยั  ระดบั
ประถมศึกษำและระดบัมธัยมศึกษำ  ใชห้นงัสือเรียนในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ใหค้รบทั้ง 8 กลุ่มสำระฯ 

          (2) กำรจดัซ้ือ 

               (2.1) ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจดัซ้ือ โดยถือปฏิบติัตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรพสัดุ 
 พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

                     - วิธีตกลงรำคำ ให้ค  ำนึงถึงคุณภำพท่ีเหมำะสมกบัรำคำและให้ต่อรองรำคำจำกผูข้ำย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

                     - วิธีสอบรำคำ  และวิธีประมูลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ประกำศก ำหนดเง่ือนไขกำรพิจำรณำ 
หนงัสือเรียนเป็นรำยวิชำต่อชั้น  เพื่อจะไดห้นงัสือเรียนท่ีหลำกหลำยจำกทุกส ำนกัพิมพแ์ละตรงตำมควำมตอ้งกำรท่ีจะใช ้
ในกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ และไม่จดัซ้ือหนงัสือเรียนเป็นชุด 

              (2.2) ให้สถำนศึกษำเตรียมด ำเนินกำรหำผูข้ำยไว ้ เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะท ำสัญญำไดท้นัทีเม่ือไดรั้บแจง้อนุมติั 
กำรโอนงบประมำณเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำ 
              (2.3) เม่ือไดรั้บเงินงบประมำณ ให้ตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ี สพฐ. แจง้กำรโอนเงินและจ ำนวนเงินในสมุดคูฝ่ำก 
ธนำคำรของสถำนศึกษำว่ำมีจ ำนวนเงินท่ีถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ 

              (2.4) ออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำรในนำมของสถำนศึกษำ โดยออกให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บส่งส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำกรุงเทพมหำนครเพื่อรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐำน 

              (2.5) เม่ือด ำเนินกำรจดัซ้ือหนงัสือเรียนเรียบร้อยแลว้ ให้สถำนศึกษำลงบญัชีวสัดุ   หนงัสือเรียนเพื่อสะดวก                  
ในกำรตรวจสอบ 

              (2.6) กำรจดัซ้ือควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ีมำจำกประชำชนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจดัซ้ือ  
(ถำ้มี) และคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุอยำ่งนอ้ย 1 คน 

              (2.7) จดัระบบกำรยืมหนงัสือเรียนให้แก่นกัเรียนทุกคน และสำมำรถส่งต่อไปยงันกัเรียนรุ่นต่อไป 

              (2.8) กำรจดัซ้ือหนงัสือเรียนจะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบไดแ้ละให้ทนัก่อน 
เปิดภำคเรียน 
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      (2.9)  เงินเหลือจำกกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ สำมำรถน ำไปใชจ้่ำยในรำยกำรโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อยำ่งมีคุณภำพ  
ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยผำ่นควำมเห็นชอบร่วมกนัของภำค ี 4 ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 1.4.2  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะโอนเงินงบประมำณค่ำเคร่ืองแบบ
นกัเรียนซ่ึงเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไปเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำและให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสดให้กบันกัเรียนและ 
ผูป้กครอง เพื่อไปจดัซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียน หำกมีเคร่ืองแบบนกัเรียนปกติเพียงพอแลว้ สำมำรถน ำเงินไปจดัซ้ือ  เขม็ขดั                
รองเทำ้ ถุงเทำ้  ชุดกีฬำ  ชุดลูกเสือ  ชุดยวุกำชำด   ชุดเนตรนำรีได ้ โดยสถำนศึกษำจะไดรั้บจดัสรรคำ่เคร่ืองแบบนกัเรียน ดงัน้ี 

       (1) ระดบัก่อนประถมศึกษำ  300 บำท/คน/ปี 

       (2) ระดบัประถมศึกษำ  360 บำท/คน/ปี 

       (3) ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 450 บำท/คน/ปี 

       (4) ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 500 บำท/คน/ปี 

   โดยให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร   ดงัน้ี 

     1. เม่ือไดรั้บงบประมำณใหต้รวจสอบ จ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้กำรโอนเงิน และจ ำนวนเงินในสมุดคู่ฝำกธนำคำรว่ำมี
จ ำนวนท่ีถูกตอ้งตรงกนั 
     2. ออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำร ในนำมของสถำนศึกษำ โดยออกให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร                 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บแลว้ส่งส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร                   
เป็นผูร้วบรวมไวเ้ป็นหลกัฐำน 

     3. แต่งตั้งผูจ้่ำยเงินอยำ่งนอ้ย 2 คน เพื่อร่วมกนัจ่ำยเงินให้กบันกัเรียนหรือผูป้กครอง 
     4. จ่ำยเงินให้นกัเรียนโดยลงลำยมือช่ือรับเงิน กรณีนกัเรียนไมส่ำมำรถลงลำยมือช่ือรับเงินได ้ ให้ผูป้กครอง 
ลงลำยมือช่ือรับเงินแทน เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนกำรจ่ำย 
     5. แจง้ใหน้กัเรียน  ผูป้กครอง  เลือกซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนไดต้ำมควำมตอ้งกำรและใหท้นัก่อนเปิดภำคเรียน 

     6. ติดตำมใบเสร็จรับเงินจำกนกัเรียน/ผูป้กครอง 
     7. ดูแลให้นกัเรียนมีเคร่ืองแบบนกัเรียนจริง 
     8. สถำนศึกษำตรวจสอบ หำกพบวำ่นกัเรียนไม่มีเคร่ืองแบบนกัเรียน  โดยท่ีน ำเงินไปใชจ้่ำยอยำ่งอื่นท่ีไม่เป็น                 
ไปตำมวตัถุประสงค ์ผูป้กครองจะตอ้งคนืเงินให้กบัทำงรำชกำร 
     9. เงินค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียนท่ีเหลือจำกกำรด ำเนินกำรแลว้ สำมำรถน ำไปใชจ้่ำยในรำยกำรโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี 
อยำ่งมีคุณภำพไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยผำ่นควำมเห็นชอบร่วมกนัของภำคี 4 ฝ่ำย และคณะกรรมกำร     
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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     1.4.3  อุปกรณ์ การเรียน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะโอนเงินงบประมำณค่ำอุปกรณ์กำรเรียน                       
ซ่ึงเป็นเงินงบอุดหนุนทัว่ไปเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำโดยให้สถำนศึกษำจ่ำยเงินสดให้กบันกัเรียนและ 
ผูป้กครอง เพ่ือน ำไปเลือกซ้ืออุปกรณ์กำรเรียนท่ีจ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรเรียนกำรสอนไดต้ำมควำมตอ้งกำรให้เหมำะสมกบั 
นกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น โดยสถำนศึกษำจะไดรั้บจดัสรรค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ดงัน้ี 

           (1) ระดบัก่อนประถมศึกษำ  100 บำท/คน/ภำคเรียน 

           (2) ระดบัประถมศึกษำ 195 บำท/คน/ภำคเรียน 

           (3) ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 210 บำท/คน/ภำคเรียน 

           (4) ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 230 บำท/คน/ภำคเรียน 

          สถำนศึกษำแจง้ใหน้กัเรียนและผูป้กครองทรำบและด ำเนินกำรจดัซ้ือได ้ดงันั้ี  
               1. ระดบัก่อนประถมศึกษำ  เช่น กระดำษ สีเทียน ดินน ้ำมนัไร้สำรพิษ  เป็นตน้ 

               2. ระดบัประถมศึกษำ  เช่น  แบบฝึกหดั สมุด ดินสอ ยำงลบ ปำกกำ ไมบ้รรทดั   ไมโ้ปรแทรกเตอร์  
วสัดุฝึก ICT  เป็นตน้ 

               3. ระดบัมธัยมศึกษำ  เช่น สมุด ยำงลบ ปำกกำ  ดินสอ ไมบ้รรทดั วสัดุฝึก ICT  ไมโ้ปรแทรกเตอร์ 
 เคร่ืองมือเรขำคณิต  เป็นตน้ 

          วิธีปฏิบติัในกำรจ่ำยเงิน กำรควบคุม  ติดตำม  และกำรตรวจสอบใหป้ฏิบติัเหมือนกบักำรจำ่ยเงินค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน 

     1.4.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นกิจกรรมท่ีสถำนศึกษำจดัขึ้น  ประกอบดว้ย กิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมคุณธรรม/
ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยวุกำชำด  กิจกรรมทศันศึกษำ กำรบริกำรสำรสนเทศ/ ICT   โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำกำรรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนจะโอนเงินงบประมำณ ซ่ึงเป็นเงินงบอุดหนุนทัว่ไป เขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของสถำนศึกษำทั้งน้ี กำรพิจำรณำ
ก ำหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมตอ้งใหค้ณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีส่วนร่วมในกำร         
พิจำรณำ โดยผลกำรพิจำรณำจะตอ้งไม่เป็นกำรรอนสิทธ์ิของเด็กยำกจน และดอ้ยโอกำสท่ีพึงจะไดรั้บ สำระส ำคญัของกำร          
จดักิจกรรมพฒันำผูเ้รียน   มีดงัน้ี 

           1. กิจกรรมวิชำกำรเป็นกิจกรรมท่ีสถำนศึกษำจดัเพ่ิมเติมจำกกำรเรียนปกติในชั้นเรียนเพ่ือให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บ
กำรพฒันำเตม็ศกัยภำพ  ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีควำมเป็นเลิศและแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียนเรียนออ่น ให้มีศกัยภำพสูงขึ้น 
เช่น ค่ำยวิทย-์คณิตคิดสนุก ค่ำยทกัษะมีชีวิต ค่ำยภำษำพำเพลิน (แกปั้ญหำกำรอำ่นไม่ออกเขียนไม่ได)้ โดยก ำหนดใหด้ ำเนิน 
กำรกิจกรรมไดปี้ละ 1 คร้ัง 
           2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนำรี /ยวุกำชำด  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
คำ่นิยมท่ีดีงำมและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ เช่น กิจกรรมค่ำยเด็กดีของชุมชน ค่ำยรักษโ์ลก  ค่ำยรักษสั์ตว ์ค่ำยยวุชนคนดี 
กิจกรรมอำสำพฒันำ   กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี /ยวุกำชำด  เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง                           
ฝึกทกัษะกำรจดักำร  กำรเผชิญสถำนกำรณ์  กำรใชชี้วิตร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เช่น กำรเดินทำงไกล กำรอยูค่่ำยพกัแรม                     
กำรผจญภยั  โดยก ำหนดให้จดักิจกรรมปีละ 1 คร้ัง 
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      3. กิจกรรมกำรทศันศึกษำเป็นกิจกรรมศึกษำตำมแหล่งเรียนรู้ตำ่ง ๆ เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรงให้กบันกัเรียน 
ท่ีเพ่ิมเติมจำกกำรเรียนในห้องเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์อยำ่งกวำ้งขวำง โดยก ำหนดให้ด ำเนินกำร                 
ตำมกิจกรรมไดปี้ละ 1 คร้ัง 
      4. กำรใหบ้ริกำรสำรสนเทศ/ICT  เป็นกิจกรรมกำรให้บริกำร ICT / คอมพิวเตอร์ แก่นกัเรียนเพ่ิมเติมจำกกำรเรียน
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐำนตำมหลกัสูตรปกติ  เช่น  กำรให้บริกำรสืบคน้ควำมรู้ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต กำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์
ในกำรจดัท ำส่ือ  รำยงำนกำรน ำเสนอขอ้มูลกำรออกแบบสร้ำงสรรคด์ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยก ำหนดให้ด ำเนินกำร
ตำมกิจกรรมไดปี้ละ 40 ชัว่โมง/คน  
           ทั้งน้ีงบประมำณกิจกรรมพฒันำคุณภำพผูเ้รียนต่อนกัเรียน 1 คน สถำนศึกษำจะไดรั้บจดัสรร ดงัน้ี 

       (1) ระดบัก่อนประถมศึกษำ  215 บำท/ภำคเรียน 

       (2) ระดบัประถมศึกษำ 240 บำท/ภำคเรียน 

       (3) ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 440 บำท/ภำคเรียน 

       (4) ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย  475 บำท/ภำคเรียน 

      โดยให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดงัน้ี 

           1. เม่ือไดรั้บเงินงบประมำณให้ตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บแจง้กำรโอนเงิน และจ ำนวนเงินในสมุดคูฝ่ำกของ 
ธนำคำรว่ำมีจ ำนวนเงินท่ีถูกตอ้งรวมกนั 

           2. ออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำร ในนำมของสถำนศึกษำ ตำมจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บส่งส ำนกังำน                      
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเพื่อรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐำน 

           3. ก ำหนดกิจกรรมท่ีจะพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของนกัเรียน โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำน และคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 
           4. กำรใชจ้่ำยเงินงบประมำณ ตอ้งด ำเนินกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได ้และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อนกัเรียน 

           5. เงินท่ีเหลือจำกกำรด ำเนินกำรแลว้ สำมำรถน ำไปใชจ้่ำยในรำยกำรโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อยำ่งมีคุณภำพไดต้ำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดยผำ่นควำมเห็นชอบร่วมกนัของภำคี 4 ฝ่ำยและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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   การยืมเงินอุดหนุน 

           กำรยืมเงินอุดหนุนสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได ้เพื่อใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ                
เพื่อประโยชน์ตอ่กำรพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติัให้ยืมเงินเฉพำะ 
เทำ่ท่ีจ ำเป็น เพื่อใชใ้นรำชกำรหรือกรณีอื่นท่ีจ ำเป็นเร่งด่วนแก่ทำงรำชกำร และห้ำมมิให้อนุมติัให้ยมืเงินรำยใหม่ ในกรณี                    
ยืมมิไดช้ ำระเงินยืมรำยเก่ำให้เสร็จส้ิน 

   กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   - ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลงัในหนำ้ท่ีของอ ำเภอและก่ิงอ ำเภอ พ.ศ. 2520 

   - ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลงั กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 

   - ค  ำส่ังส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท่ี 264/2549 เร่ืองมอบอ ำนำจกำรอนุมติักำรจำ่ยเงินและอนุมติักำร
จำ่ยเงินยืมของหน่วยงำนยอ่ย (สถำนศึกษำ) ส่ัง ณ วนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2549 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   1. ผูยื้มเงินตรวจสอบงบประมำณ 

   2. ผูยื้มเงินจดัท ำเอกสำรกำรยืมเงิน ดงัน้้ี
ื
 

      2.1 บนัทึกขออนุมติัยมืเงิน 

      2.2 สัญญำกำรยืมเงิน จ ำนวน 2 ฉบบั พร้อมประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย 
      2.3 เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรณียืมเงินเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำง ตอ้งแนบบนัทึกกำรอนุมติัใหเ้ดินทำงไป                   
รำชกำร เป็นตน้ 

   3. ผูย้ืมเงินยื่นเอกสำรตำมขอ้ 2 เสนอผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำเพื่อพิจำรณำอนุมติั โดยผำ่นเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

   4. เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และเสนอผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ เพื่อพิจำรณำอนุมติัให้ยืมเงิน/จ่ำยเงิน 

   5. เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินลงทะเบียนคุมเอกสำรแทนตวัเงิน 

   6. กำรจ่ำยเงิน 

      6.1 ให้เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินจ่ำยเงินให้ผูย้ืมเงินตำมสัญญำกำรยืมเงิน และตำมจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำร
สถำนศึกษำ 
      6.2 ผูยื้มเงินลงลำยมือช่ือผูรั้บเงินในสัญญำยืมเงิน 

      6.3 เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินคืนสัญญำกำรยืมเงิน ให้ผูยื้มเงิน 1 ฉบบั เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำน 1 ฉบบั 

   7. กำรส่งคืนเงินยืม 

      7.1 ผูย้ืมเงินส่งใบส ำคญักำรจ่ำยพร้อมดว้ยเงินสดคงเหลือ (ถำ้มี ) ส่งชดใชเ้งินยืมภำยในก ำหนดเวลำ ดงัน้ี 
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     กรณี ท่ี 1 ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่งชดใช้ ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง 
    กรณีท่ี 2 ยืมเงินเพ่ือเป็นการปฏิบัติราชการอ่ืนนอกจากกรณีท่ี 1 ส่งชดใช้ ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงิน 

 8. ผูย้ืมเงินมิไดด้ ำเนินกำรส่งหลกัฐำนชดใชเ้งินยืมตำมขอ้ 7 ใหผู้อ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำเรียกชดใชเ้งินยืมตำม                                        
เง่ือนไขในสัญญำยืมเงินใหเ้สร็จส้ินโดยเร็วอยำ่งช ้ำภำยใน 30 วนั นบัแต่วนครบก ำหนดตำมสัญญำกำรยืมเงิน 

 9. เม่ือผูยื้มเงินส่งใชเ้งินยืมเป็นใบส ำคญัหรือเงินสด (ถำ้มี) ให้เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินบนัทึกกำรรับคืนดำ้นหลงัสัญญำ                 
กำรยืมเงินทั้ง 2 ฉบบั 

 10. เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และเสนอผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำเพื่อทรำบ และอนุมติัค่ำใชจ้่ำย                             
ดงักล่ำวเพื่อชดใชเ้งินยืมต่อไป 

 เอกสารประกอบการยืม 

 1. บนัทึกขออนุมติัยมืเงิน 

 2. สัญญำกำรยืมเงิน 

 3. ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2. เงินรายได้สถานศึกษา 
          กระทรวงศึกษำธิกำร ไดป้ระกำศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ พ.ศ. 2534 
โดยให้สถำนศึกษำของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล (สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี                  
กำรศึกษำ) และสถำนศึกษำของรัฐท่ีไม่เป็นนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยำลยั  หรือส่วนรำชกำรเรียกช่ืออยำ่งอื่นในสังกดั
กระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ ซ่ึงมิไดมี้ฐำนะเป็นนิติบุคคล และมีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดักำรศึกษำในระบบ และกำรศึกษำ
นอกระบบ ตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งช ำติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้รวมถึง
สถำนศึกษำท่ีจดักำรศึกษำตำมอธัยำศยั) บริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรเงินและบญัชีในส่วนท่ีเป็นรำยไดแ้ละ
ผลประโยชนข์องสถำนศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
          ตำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 59 
ก ำหนดให้สถำนศึกษำจดัหำประโยชน์จำกทรัพยสิ์นของสถำนศึกษำทั้งท่ีเป็นท่ีรำชพสัดุและท่ีเป็นหน่วยงำนอื่น 
รวมทั้งกำรจดัหำรำยไดจ้ำกกำรบริกำรของสถำนศึกษำ และค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำท่ีไม่แยง้กบันโยบำย 
วตัถุประสงคแ์ละภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ  เงินท่ีสถำนศึกษำไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิทุกประเภทท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กำรศึกษำยอ่มเป็นเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ  เม่ือสถำนศึกษำไดรั้บแลว้ไม่ตอ้งน ำส่งเป็นเงินรำยไดแ้ผน่ดิน แต่สำมำรถ
น ำไปใชจ้่ำยเพื่อประโยชน์ต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนของนกัเรียนไดต้ำมระเบียบท่ีกระทรวงกำรคลงัและตำมวรรค 
3 ก ำหนดให้บรรดำรำยได ้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ ยอ่มหมำยรวมถึงเงินท่ีสถำนศึกษำไดรั้บไวทุ้กประเภท 
เพ่ือใชใ้นกำรจดักำรศึกษำซ่ึงเป็นภำรกิจของสถำนศึกษำ  ดงัน้ี 
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      2.1 บรรดารายได้   หมำยถึง   กำรรับเงินทุกประเภทท่ีเป็นรำยไดข้องสถำนศึกษำหรือสถำนศึกษำท ำกิจกำร
อะไรท่ีก่อใหเ้กิดรำยได ้ถือว่ำเป็นเงินรำยไดส้ถำนศึกษำทั้งส้ิน  เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำร  รำยไดจ้ำกกำรให้
เช่ำอำคำร / สถำนท่ี  เงินผำ้ป่ำ   เงินรำยไดจ้ำกงำนเล้ียงศิษยเ์ก่ำ  ฯลฯ 
      2.2 ผลประโยชน์ ท่ีเกิดจากท่ีราชพสัดุ   หมำยถึง   บรรดำผลประโยชน์ท่ีสถำนศึกษำไดรั้บจำกท่ีรำชพสัดุ                              
ของสถำนศึกษำ  รวมทั้งกำรจดัหำรำยไดจ้ำกกำรบริกำรของสถำนศึกษำและค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำท่ีไม่ขดัแยง้ 
กบันโยบำย  วตัถุประสงค ์และภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำ  แต่กำรท ำประโยชนต์อ้งไม่ท ำในเชิงธุรกิจ  เช่น                                  
กำรปลูกยำงพำรำบนพ้ืนท่ีรำชพสัดุของสถำนศึกษำ  รำยไดจ้ำกกำรขำยยำงพำรำ  ก็ตอ้งน ำเงินเขำ้เป็นเงินรำยได้
สถำนศึกษำ 
      2.3 เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างท าของ  เช่น ด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง  เม่ือมี กำร
ส่งมอบสินคำ้หรืองำนจำ้ง และมีกำรผิดสัญญำเกิดขึ้น  ผูข้ำย/ผูรั้บจำ้ง ตอ้งจ่ำยเบ้ียปรับให้กบัสถำนศึกษำ 
      2.4 เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อ   เช่น  กรณี สถำนศึกษำมีขำ้รำชกำรครู ลำศึกษำต่อแต่มี       
กำรท ำผิดสัญญำ  สถำนศึกษำไดเ้รียกค่ำปรับ ตอ้งน ำเงินเขำ้บญัชีเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
      2.5 เงินบริจาค  หมำยถึง   เงินท่ีมีผูม้อบให้ส่วนรำชกำร (สถำนศึกษำ) เพื่อใชใ้นกิจกรรมของสถำนศึกษำให้
ปฏิบติัตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรรับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจำคให้แก่สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 
และระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรรับเงินบริจำค พ.ศ. 2526 ดงัต่อไปน้ี 

          2.5.1 เงินท่ีมผีู้มอบให้โดยไม่ได้ระบุวัตถปุระสงค์หรือวตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจน ให้สถำนศึกษำบนัทึก               
กำรรับเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ  ดอกผลให้สถำนศึกษำน ำไปใชจ้่ำยในทำงท่ีเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร                        
โดยส่วนรวม 

          2.5.2 เงินท่ีมผีู้มอบให้ โดยระบุวัตถปุระสงค์ เพื่อกำรใด เพื่อใคร ให้สถำนศึกษำบนัทึกรับไวเ้ป็นเงิน                  
บริจำคโดยมีวตัถุประสงค ์เงินดอกผลท่ีเกิดจำกทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูบ้ริจำคให้สถำนศึกษำน ำไปใชจ้่ำยหรือก่อหน้ี                           
ผกูพนัไดต้ำมวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น 

           การรับเงินบริ จาค 

                1. รับเป็นเงินสด ให้สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐำน โดยระบุช่ือผูบ้ริจำค จ ำนวนเงินท่ี
บริจำค  ระบุวตัถุประสงคแ์ห่งกำรบริจำค  เพื่อใหผู้บ้ริจำคท่ีเป็นบคุคลธรรมดำหรือบริษทั  ห้ำงหุนส่วนนิติบุคคล
สำมำรถน ำไปยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมประมวล 

                2. รับเป็นอสังหำริมทรัพยเ์กิน 100,000 บำทขึ้นไป ให้ด ำเนินกำร ดงัน้ี 
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      2.1 ใหห้วัหนำ้สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหน่ึง จ ำนวนไม่เกิน  5 คนเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธ์ิ 
สิทธิครอบครอง  และภำระติดพนัในทรัพยสิ์น ประเมินรำคำทรัพยสิ์นท่ีรับบริจำค  รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อหวัหนำ้ 
สถำนศึกษำเพื่อพิจำรณำ 
      2.2 หวัหนำ้สถำนศึกษำเป็นผูพ้ิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 

      2.3 รำยงำนส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
    กรณีรับบริจำคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  และผูบ้ริจำคประสงคน์ ำไปยกเวน้ภำษเีงินไดต้ำมประมวล 
รัษฎำกร ตอ้งเป็นกำรบริจำคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีไม่ผำ่นกำรใชง้ำนมำแลว้  

    การออกหลักฐานการรับบริจาค  ให้หวัหนำ้สถำนศึกษำ ออกหนงัสือรับรองตำมมูลค่ำท่ีไดด้ ำเนินกำร 
หรือตำมมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีเกิน 100,000 บำทขึ้นไป โดยประทบัตรำโรงเรียน และลงลำยมือช่ือหวัหนำ้สถำนศึกษำ 
ในหนงัสือรับรองในกำรรับเงินหรือทรัพยสิ์นของสถำนศึกษำ มิให้สถำนศึกษำรับเงินบริจำคท่ีผูบ้ริจำคระบุเง่ือนไข 
ของกำรบริจำคอนัเป็นภำระแก่สถำนศึกษำเกินควำมจ ำเป็น 

   หลักเกณฑ์การรับบริจาค 

   1. ค  ำนึงถึงผลไดผ้ลเสียประโยชน์และค่ำตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

   2. กรณีรับบริจำคมีเง่ือนไขตอ้งไม่ให้ประโยชน์แก่ผูใ้ดโดยเฉพำะ 
   3. พิจำรณำผลตอบแทนคุม้กบัค่ำใชจ้่ำยท่ีตอ้งเสียหรือไม่ 

   4. กรณีรับบริจำคทรัพยสิ์นอื่นนอกจำกเงิน ให้ตรวจสอบเอกสำรสิทธ์ิก่อนเสมอหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำ 
เพื่อพิจำรณำกำรรับบริจำคก่อนก็ได ้

   5. กำรรับบริจำคเงินหรือทรัพยสิ์นไม่ตรงกบัอ ำนำจหนำ้ท่ีให้ส่งมอบแก่ส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี 
กำรศึกษำ)  เพื่อก ำกบัและดูแลบริหำรทรัพยข์องแผน่ดินต่อไป 

   6. รำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น 

  2.6   เงินหรือผลประโยชน์อืน่ที่สถานศึกษารับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ  แต่ไม่รวมถึงงบประมำณรำยจ่ำย  เช่น  เงินระดม
ทรัพยำกร (ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก่อน)  เงินบ ำรุงกำรศึกษำ (ท่ีเกบ็นอกเหนือ 
จำกหลกัสูตร) เงินรำยไดอ้ืน่ ๆ 

  
 2.7  ค่าขายแบบรูปรายการ  เม่ือสถำนศึกษำมีกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนหรืออำคำรประกอบอืน่ภำยในโรงเรียน                         
จะจดัพิมพแ์บบรูปรำยกำรเพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูรั้บจำ้ง  ค่ำขำยแบบรูปรำยก ำร ให้ปฏิบติัตำมหนงัสือส ำนกังำนคณะ                    
กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท่ี ศธ 04002/ ว 2511 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2552    ดงัน้ี 

      2.7.1   เงินท่ีไดรั้บจำกกำรขำยแบบรูปรำยกำรท่ีจดัท ำขึ้นโดยใชเ้งินงบประมำณแผน่ดินหรือไดรั้บจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ถือว่ำเป็นทรัพยสิ์นของรัฐบำลตอ้งน าส่งคลงัเป็นรำยไดแ้ผน่ดิน 
         2.7.2   เงินท่ีไดรั้บจำกกำรขำยแบบรูปรำยกำรท่ีจดัท ำขึ้นโดยใชเ้งินรำยไดส้ถำนศึกษำ   ถือเป็นรำยไดข้อง                 
สถำนศึกษำท่ีไดรั้บกำรยกเวน้ ไม่ ต้องน าส่งคลงัเป็นรำยไดแ้ผน่ดิน 
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            2.8   เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือส้ินเปลืองแห่งทรัพย์สิน   และจ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อบูรณะ
ทรัพยสิ์น หรือจดัให้ไดท้รัพยสิ์นคืนมำเป็นเงินท่ีสถำนศึกษำไดรั้บเม่ือทรัพยสิ์นของโรงเรียนท่ีใชเ้พือ่จดักำรศึกษำไม่ว่ำ
จะเป็นอำคำร  ส่ิงก่อสร้ำง ท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกหน่วยงำนอื่น  หรือกำรผิดสัญญำของผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้ง ยอ่มถือเป็น
เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 

       2.9   เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ไดแ้ก่ 

           2.9.1  เงินสนบัสนุนกำรจดักิจกรรมของสถำนศึกษำ  โดยสถำนศึกษำจดัท ำโครงกำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน
กิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจำกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ถือเป็นเงินท่ีมีผูม้อบใหโ้ดยมีวตัถปุระสงค ์ สถำนศึกษำ
สำมำรถเก็บไวใ้ชจ้่ำยตำมวตัถุประสงคโ์ดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงั (ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัแนบทำ้ยหนงัสือกระทรวง                  
กำรคลงั ท่ี กค 0406.3/ว 59 ลงวนัท่ี 22  กรกฎำคม 2552) 
           2.9.2  เงินสนบัสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนั ต ำมพระร ำชบญัญติัก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 30 (1) ก ำหนดให้ด ำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจใหบ้ริกำรสำธำรณะท่ีรัฐ                
ด ำเนินกำรอยูใ่ห้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เงินอุดหนุนเพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวนัในโรงเรียนประถมศึกษำ  จึงได ้
ถ่ำยโอนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  ำเนินกำร   โดยเร่ิมถำ่ยโอนในปีงบประมำณ 2544 โดยกรมกำรปกครอง            
เป็นผูโ้อนเงินให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัสรรและโอนเงินให้กบัสถำนศึกษำ 
เพื่อเป็นผูด้  ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัหำอำหำรให้กบัสถำนศึกษำเอง                       
ซ่ึงในปีงบประมำณ  2553 สถำนศึกษำทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บกำรสนบัสนุนครบ 100 % ตำมจ ำนวนนกัเรียนและไดรั้บรำยหวั 
ละ 13 บำท จ ำนวน 200 วนั/ปี หำกสถำนศึกษำเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัหำอำหำรกลำงวนัให้กบันกัเรียนเองสำมำรถด ำเนินกำรได ้
ดงัน้ี 

                  (1)  กำรจำ้งเหมำท ำอำหำร จะตอ้งจดัจำ้งตำมเงินงบประมำณท่ีไดรั้บ  เช่น  ไดรั้บเงินอุดหนุนตำมจ ำนวนนกัเรียน 
135 คน ๆ ละ 13 บำท จ ำนวน 100 วนั เป็นเงินจ ำนวน 175,500.-  บำท งบประมำณท่ีไดรั้บเกิน 100,000 บำท จะใชวิ้ธีกำร                 
ตกลงรำคำไม่ได ้ ตอ้งด ำเนินกำรจดัจำ้งตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม                
โดยวิธีกำรสอบรำคำ  ซ่ึงจะแบ่งกำรจำ้งเป็นคร้ัง ๆ ตำมขอ้ตกลงกำรจ่ำยเงินไม่ได ้

                   (2)  กำรซ้ืออำหำรสด  อำหำรแห้งมำประกอบอำหำรเอง  สถำนศึกษำสำมำรถยืมเงินจำกโครงกำรอำหำรกลำงวนั
เพื่อทดลองจ่ำยเป็นค่ำอำหำรสด  อำหำรแห้ง  โดยมีวิธีด ำเนินกำรดงัน้ี 

                           (2.1)  เจำ้หนำ้ท่ีโครงกำรอำหำรกลำงวนัเป็นผูท้  ำสัญญำยืมเงิน  ยื่นต่อเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน โดยมีผูอ้  ำนวยกำร                  
สถำนศึกษำเป็นผูอ้นุมติัเงินยืม 
                           (2.2)  วงเงินยืมไม่เกินควำมจ ำเป็นโดยใหเ้พียงพอเพื่อจ่ำยส ำหรับ 5 วนัท ำกำร  และจะส่งคนืเงินยืมเม่ือ                         
ส้ินภำคเรียน  เช่น  จ ำนวนนกัเรียน 135 คน ๆ 13 บำท จ ำนวน 5 วนั ให้ท ำสัญญำยืมเงินจ ำนวน 8,775 บำท 

                            (2.3)  เจำ้หนำ้ท่ีโครงอำหำรกลำงวนั จะตอ้งจดัท ำใบจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองบริโภคเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรจ่ำย                  
โดยระบุรำยกำรอำหำรท่ีจดัท ำในวนันั้นดว้ย  และให้กรรมกำรตรวจรับพสัดุลงลำยมือช่ือตรวจรับในใบจดัซ้ือวสัดุ                      
เคร่ืองบริโภคโดยรวบรวมให้ครบ 5 วนั และส่งเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินเพื่อขอเบิกเงินชดเชยในกำรจดัท ำอำหำรกลำงวนัใน                     
สัปดำห์ต่อไป 
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            (3)   แจกคูปองโดยใหน้กัเรียนในโครงกำรอำหำรกลำงวนั  น ำคูปองไปซ้ืออำหำรจำกผูข้ำยอำหำรในสถำนศึกษำ 
และผูข้ำยน ำคปูองมำขอเบิกเงินกบัโรงเรียน 

วิธีกำรรับ-จ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินอำหำรกลำงวนั 

        1. กำรรับเงิน ให้สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนดให้กบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (เทศบำล และ อบต.) และบนัทึกรำยกำรรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ                 
(เงินอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนั) 
        2. กำรจ่ำยเงิน จะตอ้งมีหลกัฐำนกำรจ่ำยให้ครบถว้น ในกรณีซ้ือของสดจ ำนวนเลก็นอ้ย  ไม่สำมำรถหำ
ใบเสร็จรับเงินได ้  ใหใ้ชใ้บรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  กรณีซ้ือของเพื่อประกอบอำหำรเป็นจ ำนวนมำกให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเป็นหลกัฐำนกำรจำ่ย   ร้ำนคำ้ท่ีไม่มีใบเสร็จรับเงินกใ็ห้ใชใ้บส ำคญัรับเงินแทนได ้ หำกตอ้งกำรซ้ือใน                      
ปริมำณท่ีมำก   เช่น  ขำ้วสำรเป็นกระสอบเคร่ืองปรุงเป็นกล่องหรืออุปกรณ์เคร่ืองใชใ้หด้ ำเนินกำรจดัซ้ือตำมระเบียบ                
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

        3. กำรเก็บรักษำเงิน และวงเงินส ำรองจ่ำยเพื่ออำหำรกลำงวนั ณ สถำนศึกษำไดไ้ม่เกินวนัละ 20,000 บำท                              
ท่ีเหลือให้น ำฝำกธนำคำร 
        4. ดอกผลท่ีเกิดจำกเงินสนบัสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนั  ถือเป็นรำยไดส้ถำนศึกษำสำมำรถน ำไปใชไ้ดเ้ก่ียวกบั
โครงกำรอำหำรกลำงวนั 

 2.10  เงินกองทุนเพือ่โครงการอาหารกลางวัน  โดยน ำเงินดอกผลของกองทนุซ่ึงเป็นทนุประเดิมจำกรัฐบำล จดัสรรให้กบั
นกัเรียนท่ีมีภำวะทุพโภชนำกำร   นกัเรียนท่ีขำดแคลนอำหำรกลำงวนัและจดัสรรให้เป็นทนุหมนุเวียนส ำหรับส่งเสริม
ผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวนั         

 

2.11  เงินค่าขายทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีมาจากเงินงบประมาณ    เป็นกำรขำยวสัดุ    ครุภณัฑห์รือส่ิงก่อสร้ำงท่ี                         
สถำนศึกษำจดัหำมำดว้ยเงินงบประมำณ   เพื่อใชใ้นกำรเรียนกำรสอนของนกัเรียน  ซ่ึงสถำนศึกษำหมดควำมจ ำเป็นหรือ               
ช ำรุดไดด้ ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรพสัดุฯ  แลว้   เงินค่ำขำยทรัพยสิ์นดงักล่ำว ต้ องน าส่ ง                      
เป็นรำยไดแ้ผน่ดิน   แต่ถำ้ทรัพยสิ์นท่ีสถำนศึกษำซ้ือมำดว้ยเงินนอกงบประมำณ   เป็นกรรมสิ ทธ์ิของสถำนศึกษำตำม                              
มำตรำ 1336 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์เงินท่ีไดรั้บจ ำกก ำรข ำยทรัพยสิ์น  เป็นเงินรำยไดข้องสถำนศึกษำ                      
(ตำมหนงัสือ ท่ี ศธ 04002/ 1903 ลงวนัท่ี 28   สิงหำคม 2551) 
        

            2.12  เงินหลักประกันสัญญาท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืน   เม่ือพน้ก ำหนดภำระผกูพนัตำมสัญญำ  หลกัประกนั                      
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรท ำสัญญำซ้ือ/จำ้ง ในกำรจดัหำพสัดุท่ีใชเ้พื่อจดักำรเรียนกำรสอน  หำกผูข้ำย/ผูรั้บจำ้งไม่รับคืนเม่ือ
สัญญำครบก ำหนดแลว้  ยอ่มเป็นเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ  
         

           2.13  เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน   เงินท่ีสถำนศึกษำเรียกเกบ็จำกผูส้มคัรในกำรสอบแขง่ขนัโดยท่ีสถำนศึกษำ
ไม่ไดต้ั้งงบประมำณไว ้ หรือตั้งไวไ้ม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขนั  เม่ือจดัเกบ็แลว้ใหน้ ำไปใชจ้่ำยเก่ียวกบักำร
สอบแข่งขนั  เม่ือมีเงินเหลือใหน้ ำเขำ้บญัชีเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
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การรับเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา  
สถำนศึกษำตอ้งออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนดให้แก่ผูช้  ำระเงินทุกคร้ังท่ีมีกำรรับเงิน                      

เวน้แต่กรณี ท่ีไม่สำมำรถออกใบเสร็จรับเงินได ้  ให้ใชห้ลกัฐำนกำรรับเงินตำมแบบที่ทำงรำชกำรก ำหนด  และตอ้งควบคุม
ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐำนกำรรับเงินไวเ้พื่อให้สำมำรถตรวจสอบได ้

        1. อ านาจการเกบ็รักษา  ให้ปฏิบติัตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำงท่ี กค 0414/07509 ลงวนัทั่ี  5 ตลุำคม 2549  เร่ือง กำร
ทบทวนเพ่ิมวงเงินรำยไดส้ถำนศึกษำเก็บไว ้ณ ท่ีท ำกำร  เงินรำยไดส้ถำนศึกษำส่วนท่ีเกินวงเงินท่ีก ำหนดให้น ำฝำกส ำนกังำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
                 1.1 เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ (ตำมหนงัสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/383 ลงวนัท่ี 30 ตุลำคม 2549) 

สถานศึกษา วงเงินส ารองจ่าย ณ สถานศึกษา 
ไม่เกินวันละ 

วงเงินฝากธนาคาร 

สถำนศึกษำขนำดเลก็ท่ีมีนกัเรียน                          
ไม่เกิน 120 คน 

20,000 บำท 30,000 บำท 

สถำนศึกษำท่ีมีนกัเรียนเกิน 120 คน 30,000 บำท ไม่เกิน 1 ลำ้นบำท 

 

                    1.2  เงินรำยไดส้ถำนศึกษำท่ีเบิกถอนเพื่อส ำรองจ่ำยเป็นเงินสด  สถำนศึกษำใดท่ีไม่มีตูนิ้รภยั ให้จดท ำแบบ
บนัทึกกำรรับเงินเพื่อเก็บรักษำ 
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                      1.3  เงินร ำยไดส้ถำนศึกษำส่วนท่ีเกินวงเงินเก็บรักษำให้สถำนศึกษำน ำส่วนท่ีเกินฝำกส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ 
                      1.4  เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ ใหน้ ำฝำกธนำคำรท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจท่ีตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอ ำเภอเดียวกนักบัทอ้งท่ี                   
ของสถำนศึกษำ   หำกทอ้งท่ีนั้นไมมี่ธนำคำรท่ีเป็นรัฐวิส ำหกิจ ใหน้ ำฝำกธนำคำรพำณิชยอ์ื่นได ้ ภำยในทอ้งท่ีอ ำเภอเดียวกนั 
ส ำหรับประเภทเงินฝำกให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคญั 

                     1.5 เงินดอกผลท่ีเกิดจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำร  ให้ถือเป็นเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ  สำมำรถน ำไปใชจ้่ำยเพื่อ                    
จดักำรศึกษำได ้

     2. อ านาจการส่ังจ่ายเงิน  ใหป้ฏิบติัตำมค ำส่ังส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ี 1505/2551 เร่ืองมอบอ ำนำจ
เก่ียวกบัเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ  ส่ัง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2551 ซ่ึงก ำหนดให ้

           2.1 ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผูอ้  ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ มีอ ำนำจส่ังจำ่ยไดค้ร้ังละไม่เกิน 15 ลำ้นบำท 

           2.2 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร คร้ังละไม่เกิน 20 ลำ้นบำท 

           2.3 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักำรคลงัและสินทรัพย ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนคร้ังละไม่เกิน                           
20 ลำ้นบำท 

           2.4 ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั คร้ังละไม่เกิน 25 ลำ้นบำท 

           2.5 ท่ีปรึกษำท่ีรับผดิชอบกำรปฏิบติัรำชกำร ของส ำนกักำรคลงัและสินทรัพย ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  คร้ังละไม่เกิน 30 ลำ้นบำท 

           2.6 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ีรับผิดชอบกำรปฏิบติัรำชกำรของส ำนกักำรคลงัและ                         
สินทรัพย ์  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คร้ังละไม่เกิน 40 ลำ้นบำท 

           2.7 นอกเหนือจำกท่ีก ำหนด ใหเ้ป็นอ ำนำจของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 



21 

    3. อ านาจอนุมัติในการก่อหนผีูกพันและการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ใหป้ฏิบติัตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี                    
ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม หนงัสือส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ท่ี ศธ 04002/ ว 2742                            
ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2551 เร่ืองกำรใชจ้่ำยเงินและกำรมอบอ ำนำจเก่ียวกบัเงินรำยไดส้ถำนศึกษำท่ีเป็นนิติบุคคล ค ำส่ัง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ี 1505/2551  สั่ง ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2551 และประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ อตัรำ  และวิธีกำรน ำเงินรำยไดส้ถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยใน                 
กำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ท่ีเป็นนิติบคุคลในสังกดัเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2551 ประก ำศ ณ วนัท่ี                               
26 พฤศจิกำยน 2551 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 

                3.1 ให้น ำไปใชจ้่ำยหรือก่อหน้ีผกูพนัไดแ้ตเ่ฉพำะเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำ และคำ่ใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
กำรศึกษำของสถำนศึกษำแห่งนั้น ยกเวน้เงินรำยไดส้ถำนศึกษำในส่วนท่ีเป็นเงินท่ีมีผูม้อบให้สถำนศึกษำโดยมีวตัถปุระสงค์
ชดแจง้ให้น ำไปจ่ำยหรือก่อหน้ีผกูพนัไดเ้ฉพำะในกิจกำรท่ีผูม้อบระบุวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งินเท่ำนั้น 

               3.2 ให้สถำนศึกษำน ำเงินรำยไดส้ถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำและเก่ียวเน่ืองกบักำรจดั                     
กำรศึกษำไดต้ ำมเกณฑ ์และวิธีกำร ดงัน้ี 

                   3.2.1 ให้ใชจ้่ำยในกำรจดักำรศึกษำและค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรจดักำรศึกษำตำมแผนปฏิบติังำน และ
แผนกำรใชจ้่ำยเงินรำยไดส้ถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงควำมคุม้ค่ำ  ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และเกิดประโยชน์ต่อ                        
ผูเ้รียนเป็นส ำคญั 

                   3.2.2 กำรใชจ้่ำยเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ   ในส่วนท่ีเป็นเงินท่ีมีผูม้อบให้โดยมีวตัถปุระสงคช์ดัแจง้ใหน้ ำไป                       
ใชจ้่ำยหรือก่อหน้ีผกูพนัไดเ้ฉพำะในกิจกำรท่ีผูม้อบระบุวตัถุประสงคเ์ท่ำนั้น 

                   3.2.3 กำรใชจ้่ำยเงินนอกเหนือจำก ขอ้ 3.2.2 ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรได ้ดงัน้ี 

                                 (1) รำยจ่ำยงบบคุลำกร รำยกำรจ่ำยค่ำจำ้งชัว่ครำวเฉพำะกรณีท่ีสถำนศึกษำขำดบุคลำกรท่ีมีควำมรู้                 
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพื่อใหค้วำมรู้กบันกัเรียนตำมหลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และ               
จำ้งพนกังำนท่ีปฏิบติังำนในลกัษณะอ ำนวยกำร ให้ด ำเนินกำรคดัเลือกดว้ยควำมโปร่งใส โดยค ำนึงถึงกรอบอตัรำก ำลงั                   
วุฒิกำรศึกษำ  อตัรำค่ำจำ้งและเง่ือนไขกำรจำ้ง 
                                 (2) รำยจ่ำยงบด ำเนินงำน ยกเวน้ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 

                                 (3) รำยจ่ำยงบเงินอุดหนุน ส ำหรับช่วยเหลือนกัเรียนท่ียำกจนและขำดแคลน 

                                 (4) รำยจ่ำยงบลงทุนท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
                                                •รำยกำรค่ำครุภณัฑท่ี์มีวงเงินต่อหน่วยต ่ำกว่ำ  2,000,000 บำท 

         •   รำยกำรค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงท่ีมีวงเงินคร้ังหน่ึงต ่ำกว่ำ 10,000,000 บำท 

                                  (5) รำยจ่ำยเพื่อสมทบรำยกำรค่ำครุภณัฑห์รือรำยกำรค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบ                    
ว่ำดว้ยกำรบริหำรงบประมำณท่ีทำงรำชกำรก ำหนด 

                   3.2.4  กำรใชจ้่ำยเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ เพื่อเป็นเงินยืม ให้ด ำเนินกำรได ้ดงัน้ี 

                                (1) กำรยืมเพื่อใชท้ดลองจ่ำยในกำรบริหำรจดักำรเพื่อพฒันำสภำพแวดลอ้มและเพื่อพฒันำคุณภำพ                          
กำรจดักำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ  
                                (2) กำรยืมเงินเพื่อด ำเนินงำนเพื่อจดัหำรำยไดใ้ห้กบัสถำนศึกษำ 
                                (3) กำรยืมเงินเพื่อทดลองจ่ำยเป็นเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรรักษำพยำบำล และกำรศึกษำของบุตร ส ำหรับ
ขำ้ร ำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจำ้งของสถำนศึกษำ เฉพำะในส่วนท่ีสำมำรถเบิกจำกเงินงบประมำณมำชดใชเ้งิน
รำยไดส้ถำนศึกษำได ้
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คู่มือการเงินและงบประมาณ 

                         3.2.5 ห้ำมสถำนศึกษำด ำเนินกำรส่ังซ้ือ ส่ังจำ้ง  และก่อหน้ีผกูพนัเกินวงเงินรำยไดส้ถำนศึกษำท่ีมีอยู ่                     
ณ วนัท่ีด ำเนินกำร 
                         3.2.6 สถำนศึกษำรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยไดส้ถำนศึกษำตำมแบบท่ีก ำหนด ให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครทรำบภำยใน 30 วนั นบัแต่วนั                         
ส้ินปีงบประมำณ 

                           3.2.7 สถำนศึกษำแห่งใดจ ำเป็นตอ้งปฏิบติันอกเหนือไปจำกท่ีก ำหนดไวใ้หข้อควำมเห็นชอบต่อเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก่อนด ำเนินกำร 
 
   3. เงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

       เงินภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย คือ เงินท่ีเจำ้หนำ้ท่ีผูจ้่ำยเงินของสถำนศึกษำหกัจำกผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้ง  เพื่อน ำส่งกรมสรรพำกร 
กรณีซ้ือหรือจำ้งมีหลกัเกณฑก์ำรจ่ำย และหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย ดงัน้ี 

            1. ซ้ือหรือจำ้งบุคคลธรรมดำ ตั้งแต่ 10,000 บำทขึ้นไป หกัร้อยละ 1 ของมูลค่ำสินคำ้/บริกำรก่อนบวกภำษีมูลค ่ำเพ่ิม 

            2. ซ้ือหรือจำ้งนิติบคุคล ตั้งแต่ 500 บำทขึ้นไป หกัร้อยละ 1 ของมูลค่ำสินคำ้/บริกำรก่อนบวกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

              การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายต้องยึดเกณฑ์เงินสด  หมำยควำมว่ำ จำ่ยเงินวนัใดตอ้งหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในวนันั้น ซ่ึงแบง่                           
ออกเป็น 

              - กำรจ่ำยเงินสด หำกจ่ำยเงินสดวนัใดตอ้งหกัภำษี ณ วนัท่ีจ่ำยไวด้ว้ย 
              - กำรจ่ำยเป็นเช็ค จะตอ้งหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยตำมวนัท่ีท่ีปรำกฏส่ังจ่ำยบนเช็ค โดยไม่สนใจว่ำผูรั้บเงินจะมำรับเช็ค
หรือไม่ก็ตำม 

                การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เม่ือมีกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยจำกผูรั้บเงิน หนำ้ท่ีของผูจ้่ำยเงินตอ้งออก
หนงัสือรับรองกำรหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ยเป็นหลกัฐำนให้กบัผูรั้บเงิน โดยออกทนัทีท่ีมีกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยส ำหรับส ำเนำใหน้ ำ                    
มำบนัทึกรำยกำรรับในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 
       
วิธีการค านวณภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
ตวัอยำ่งท่ี 1 รำคำวสัดุส ำนกังำน (บริษทัสินไทย)  =  4,000   บำท 

           ภำษีมูลค่ำเพ่ิม              =   280     บำท 

              รำคำซ้ือวสัดุส ำนกังำน   =    4,280    บำท 

           ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย              =   1 % × 4,000    บำท 

                  จ ำนวนเงินภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย    =   40   บำท 

                  จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยให้กบับริษทัสินไทย    4,280 – 40  =  4,240    บาท 
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ตวัอยำ่งท่ี 2 
รำคำซ้ือครุภณัฑ ์(ร้ำน ช. พำนิช) 

ภำษีมูลค ่ำเพ่ิม 

รำคำครุภณัฑก่์อนบวกภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 

= 

= 

= 

12,840 

 7 
107 

บำท 

= 12,000   บำท 

× 12,840 = 840       บำท 

× 12,000 = 120   บำท 

=       12,840 - 840 

 1 
100 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยให้ร้ำน ช. พำนิช  = 12,840 - 120 = 12,720 บาท 

           วิธีน าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ให้เจำ้หนำ้ท่ีน ำเงินภำษหีกั ณ ท่ีจ่ำย น ำส่งสรรพำกรทอ้งท่ี ภำยในวนัท่ี 7 ของเดือน                              
ถดัจำกเดือนท่ีจ่ำยเงิน หำกไม่น ำส่งภำยในก ำหนดเวลำ ผูจ้่ำยเงินตอ้งรับผดิชอบช ำระเงินเพ่ิมเองร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือ                  
เศษของเดือนของภำษท่ีีน ำส่งและอำจไดรั้บโทษทำงอำญำ  ปรับไม่เกิน 2,000 บำท บนัทึกรำยกำรน ำส่งในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมำณ   ประเภทเงินภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย  โดยใชใ้บเสร็จรับเงินท่ีไดรั้บจำกสรรพำกรทอ้งท่ี (บจ.) เป็นหลกัฐำนใน                    
กำรบนัทึกรำยกำร 

      4. เงินลูกเสือ 

                  ให้ถือปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำดว้ยกำรปกครองหลกัสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ  พ.ศ. 2509                  
ขอ้ 18-35 อตัรำกำรเก็บค่ำบ ำรุงลกูเสือประจ ำปี  เม่ือจดัเก็บแลว้ใหน้ ำฝำกธนำคำรเท่ำนั้น 

             1. เก็บจำกลูกเสือคนหน่ึงไม่เกินปี ละ 5 บำท 

             2. เก็บจำกผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือ ไม่เกินปี ละ 10 บำท 

                  กำรใชใ้บเสร็จรับเงินให้ใชใ้บเสร็จรับเงินและแบบพิมพต์่ำง ๆ ตำมแบบท่ีก ำหนดโดยซ้ือไดจ้ำกกองลูกเสือ                          
สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ 

                 หลกัฐำนกำรจ่ำยให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรจ่ำยเงินของทำงรำชกำรและให้รวบรวมหลกัฐำนกำรจ่ำยไวท่ี้                   
สถำนศึกษำ แต่ตอ้งเก็บไวใ้ห้ครบถว้น เพื่อกำรตรวจสอบได ้

                5. เงินเนตรนารี 
                     ให้ถือปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชำติว่ำดว้ยกำรปกครองหลกัสูตรวิชำพิเศษและเคร่ืองแบบของ 
เนตรนำรี ฉบบัชัว่ครำว พ.ศ. 2520 
อตัรำกำรเกบ็ค่ำบ ำรุงเนตรนำรี 
               1. เก็บจำกเนตรนำรี คนหน่ึง ไม่เกินปี ละ 5 บำท 

                 2. เก็บจำกผูบ้งัคบับญัชำเนตรนำรี ไม่เกินปี ละ 10 บำท 

                  เงินบ ำรุงเนตรนำรีใหน้ ำฝำกธนำคำรเท่ำนั้น  กำรใชใ้บเสร็จรับเงินให้ใชใ้บเสร็จรับเงินและแบบพมิพต์่ำง ๆ  
ตำมแบบท่ีก ำหนดโดยซ้ือไดจ้ำกกองลูกเสือ  สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ (ใชใ้บเสร็จรับเงิน                
เหมือนลูกเสือ)  หลกัฐำนกำรจ่ำยให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรจ่ำยเงินของทำงรำชกำร และให้รวบรวมหลกัฐำนกำรจ่ำย                     
ไวท่ี้สถำนศึกษำ  แต่ตอ้งเก็บไวใ้ห้ครบถว้นเพื่อกำรตรวจสอบได ้
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              6. เงินยุวกาชาด 

                          ให้ถือปฏิบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรยวุกำชำด  เร่ืองระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัยวุกำชำด 

พ.ศ. 2533 หมวด 4 ว่ำดว้ยเร่ืองเงิน 

                           เงินบ ำรุงยวุกำชำด คือ เงินค่ำบ ำรุงประจ ำปี ท่ีเกบ็จำกยวุกำชำดคนหน่ึงไม่เกิน 10 บำท 

                          การเกบ็รักษาเงินยวุกำชำด ให้น ำฝำกธนำคำรออมสินหรือธนำคำรพำณิชยป์ระเภทออมทรัพย ์
                          การรับเงิน ใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินต ำมแบบท่ีกองยวุกำชำดก ำหนดทุกคร้ัง 
                         หลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัขั้นตอนกำรจ่ำยเงินของทำงรำชกำร  และให้รวบรวม 

หลกัฐำนกำรจ่ำยเก็บไวท่ี้สถำนท่ี และตอ้งจดัเก็บใหค้รบถว้น เพื่อรับกำรตรวจสอบไดเ้สมอ 

              7. เงินประกันสัญญา 
                 เงินประกนัสัญญำเป็นเงินท่ีสถำนศึกษำรับจำกผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งเม่ือท ำสัญญำซ้ือหรือสัญญำจำ้งในอตัรำ
ร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญำ เพื่อเป็นกำรประกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรท่ีผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งไมป่ฏิบติัตำม
สัญญำ เงินประกนัสัญญำใชห้ลกัประกนัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัน้้้ี

ั
 

                   (1) เงินสด 

                   (2) เช็คท่ีธนำคำรส่ังจำ่ย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช ำระต่อเจำ้หนำ้ท่ีหรือก่อนวนันั้นไม่เกิน 3 วนัท ำกำร 
                   (3) หนงัสือคำ้ประกนัของธนำคำรภำยในประเทศตำมท่ี กวพ. ก ำหนด 

                   (4) พนัธบตัรรัฐบำลไทย 
                         เม่ือสถำนศึกษำรับเงินประกนัสัญญำจะตอ้งน ำเงินฝำกส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพ                               
มหำนคร และเม่ือพน้ก ำหนดขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ สถำนศึกษำตอ้งจ่ำยคืนผูข้ำยหรือผูรั้บจำ้งโดยเร็ว อยำ่งช ้ำไม่เกิน 15 วนั                   
นบัแตว่นัท่ีพน้ขอ้ผกูพนัตำมสัญญำ (ส ำหรับหลกัประกนัสัญญำท้่ี

ั
เป็นพนัธบตัรหรือสัญญำคำ้ประกนัของธนำคำรไม่ตอ้ง  

ปฏิบติัตำมขั้นตอนขำ้งลำ่ง) 
                         ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา ให้ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใชใ้บเสร็จรับเงินตำมแบบของทำงรำชกำร                
แลว้บนัทึกรำยกำรรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินฝำก และบนัทึกในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนัใน
ช่อง “เงนิสด” หรือ “เงนิฝำกธนำคำร” หรือ “เงนิฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก” 
ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา ให้ปฏิบติั ดงันั้ี 

   1. กรณีน ำฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ) 
      1.1 จดัท ำใบน ำฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกจ ำนวน 2 ฉบบั 
          1.2 บนัทึกกำรฝำกในสมุดคู่ฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินฝำก 

      1.3 น ำใบน ำฝำกและสมุดคูฝ่ำก พร้อมเงินประกนัสัญญำยืนต่อ ส ำนกัง ำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
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   2. กรณีน ำฝำกเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
      2.1 จดัท ำใบน ำฝำกธนำคำร (Pay in slip) แลว้น ำเงินฝำกเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครท่ีธนำคำรกรุงไทย 
      2.2 บนัทึกกำรฝำกในสมุดคู่ฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกพร้อมทั้งหมำยเหตุวำ่น ำฝำกเขำ้บญัชีส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครและบนัทึกกำรฝำกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณประเภทเงินฝำก 

      2.3 ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนให้รำยงำนกำรรับและน ำส่งหรือน ำฝำกส่งส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ                           
กรุงเทพมหำนครพร้อมส ำเนำใบน ำฝำกธนำคำร 
   3. กรณีน ำฝำกเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของส ำนกังำนคลงัจงัหวดั 

     3.1 จดัท ำใบน ำฝำกธนำคำร (Pay in slip) พร้อมทั้งใบน ำส่งเงินนอกงบประมำณ ตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด 
ยืน่ต่อธนำคำรกรุงไทยพร้อมน ำเงินฝำกเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของส ำนกังำนคลงัจงัหวดั 

     3.2 บนัทึกกำรฝำกในสมุดคูฝ่ำก พร้อมทั้งหมำยเหตุวำ่น ำฝำกเขำ้บญัชีส ำนกังำนคลงัจงัหวดัและบนัทึกกำรฝำกใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ประเภทเงินฝำก 

      3.3 ทุกส้ินเดือนให้รำยงำนกำรรับและน ำส่งหรือน ำฝำกส่งส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
พร้อมส ำเน ำใบน ำฝำกธนำคำร และคู่ฉบบัใบน ำส่งเงินนอกงบประมำณ 

ท้ัง 3 กรณี บันทึกในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันในช่อง “เงนิฝากส่วนราชการผู้เบิก” 
   ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา 
   1. กรณีท่ีสถำนศึกษำแจง้ให้ส่วนรำชกำรผูเ้บิกโอนเงินให้เจำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน 

     1.1 เม่ือครบก ำหนดให้โรงเรียนจดัท ำหนงัสือแจง้ให้ส่วนรำชกำรผูเ้บิกให้โอนเงินให้เจำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน 

      1.2 เม่ือไดรั้บแจง้จำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกว่ำจ่ำยโอนเงินใหเ้จำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินแลว้ให้บนัทึกรำยกำรถอนในสมุด                  
คู่ฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก พร้อมทั้งหมำยเหตุวำ่ไดโ้อนเงินให้กบัเจำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธ์ิและบนัทึกกำรจ่ำยในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมำณ ประเภทเงินประกนัสัญญำ 
   2. กรณีโรงเรียนขอถอนเงินประกนัสัญญำเพื่อน ำมำจ่ำยใหเ้จำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธ์ิ 

       2.1 จดัท ำใบเบิกถอน 2 ฉบบั 

       2.2 บนัทึกกำรถอนในสมุดคู่ฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

       2.3 น ำใบเบิกถอนและสมดุคู่ฝำกยืนต่อส่วนรำชกำรผูเ้บิกเพื่อขอถอนเงิน 
        2.4 เม่ือจ่ำยเงินคนืใหเ้จำ้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงินแลว้ใหบ้นัทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
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                 8. เงินประกันซอง 
         ใชเ้พื่อเป็นหลกัประกนัในกำรยืน่ซองเสนอรำคำกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยวิธีประกวดรำคำ ซ่ึงตำมระเบียบ
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมไดก้ ำหนดให้รับเป็นจ ำนวนเตม็ในอตัรำร้อยละ 5                      
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของรำคำพสัดุหรือรำคำจำ้ง  โดยน ำมำมอบใหก้บัคณะกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำใน                        
วนัยื่นซองประกวดรำคำแตห่ำกเป็นส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจเป็นผูเ้สนอรำคำไม่ตอ้งวำงหลกัประกนั (หลกัประกนัซอง 
ใชห้ลกัประกนัอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง เช่นเดียวกบัหลกัประกนัสัญญำ) 
      วิธีการรับเงินหลักประกัน กรณีรับหลกัประกนัซองเป็นเงินสด ใหอ้อกใบเสร็จรับเงิน โดยใชใ้บเสร็จรับเงินตำม
แบบของทำงรำชกำร แลว้บนัทึกรำยกำรรับเงินในทะเบียนคุมหลกัประกนัซอง และบนัทึกในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั
วนัในช่อง “เงนิสด” หรือ “เงนิฝำกธนำคำร” 
                กระทรวงกำรคลงัไดก้ ำหนดให้ส่วนรำชกำรท่ีไดรั้บเช็คธนำคำรไวเ้ป็นเงินประกนัซองแทนเงินสด สำมำรถเก็บ
รักษำเช็คดงักล่ำวไวไ้ดไ้ม่เกิน 7 วนั นบัแต่วนัรับเช็ค โดยไม่ตอ้งน ำส่งหรือน ำฝำกคลงัเพื่อควำมคล่องตวัในกำรคืนเงิน
หลกัประกนัซองให้แก่ผูย้ื่นซองประกวดรำคำ (หนงัสือกรมบญัชีกลำงด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0409.3/ว 88 ลงวนัท่ี 29 กนัยำยน 
2549) 
               วิธีการจ่ายเงินคืนหลักประกันซอง ใหค้ืนให้แก่ผูเ้สนอรำคำหรือผูค้ำ้ประกนัภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดพ้ิจำรณำ     
ในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แตผู่เ้สนอรำคำรำยกำรท่ีคดัเลือกไว ้ซ่ึงเสนอรำคำต ่ำสุดไม่เกิน 3 รำย ให้คนืไดต้่อเม่ือไดท้  ำ
สัญญำหรือขอ้ตกลง หรือผูเ้สนอรำคำไดพ้น้จำกขอ้ผกูพนัแลว้ 
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 เงินรำยไดแ้ผน่ดิน หมำยถึง เงินท่ีส่วนรำชกำรจดัเก็บหรือไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจำกนิติกรรม หรือนิติเหตุ และไม่มีกฎหมำยอื่นใดก ำหนดให้ส่วนรำชกำรเกบ็ไว ้
หรือหกัไวเ้พื่อจ่ำย เช่น เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีเหลือจ่ำยเกิน 2 ปี งบประมำณ , เงินดอกเบ้ียจำกบญัชีเงินฝำก 

ธนำคำร ประเภทออมทรัพยข์องเงินอุดหนุนทัว่ไป ฯลฯ มีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดงัน่้ี 

  1. กำรจดัเกบ็เงินรำยไดแ้ผน่ดิน ให้สถำนศึกษำออกใบเสร็จรับเงินให้ผูช้  ำระเงินรำยไดแ้ผน่ดิน 

ทุกรำย พร้อมทั้งบนัทึกควบคุมไวใ้นทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน ส ำหรับดอกเบ้ีย 
เงินฝำกธนำคำร ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป ไม่ ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้บนัทึกรับในทะเบียนคุมกำร 
รับและน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน โดยอำ้งเลขท่ีบญัชีเงินฝำกธนำคำรเป็นหลกัฐำนกำรรับ 

  2. กำรน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน 

        2.1 ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรำยไดแ้ผน่ดินน ำส่งอยำ่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เวน้แต่มีเงินรำยได ้

แผน่ดินในขณะใดขณะหน่ึงเกินกว่ำ 10,000 บำท ใหน้ ำส่งภำยใน 3 วนัท ำกำร 
        2.2 วิธีกำรน ำส่ง ให้สถำนศึกษำน ำเงิน/เช็คธนำคำร พร้อมหนงัสือรำชกำรน ำส่งยืน่ต่อ 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
                    2.3 บนัทึกรำยกำรน ำส่งในทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน 
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อ านาจการเก็บรักษาเงินและวงเงนิส ารองจ่ายของส่วน 
 

ประเภทเงิน วงเงินส ำรองจ่ำย วงเงินฝำกธนำคำร เอกสำรอำ้งอิง 
เงินอุดหนุนทัว่ไป 
1.เงินอุดหนุนค่ำใชจ่้ำยรำยหัว 

มธัยมศึกษำเก็บ
เงินสดได ้  
10,000 บำท 

 

 

 

 

ประถมศึกษำให้
ฝำกธนำคำร 
ทั้งจ ำนวน 

ฝำกบญัชีออมทรัพย ์
บญัชี “เงินอุดหนุน
ทัว่ไป” 

- หนงัสือกรมบญัชีกลำง
ด่วนท่ีสุด                                         
ท่ี กค 0409.6/ว 126                      
ลว. 7 ก.ย. 2548 เร่ืองกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณเงิน
อุดหนุน 

- หลกัเกณฑก์ำรปฏิบติัของ 
สพฐ.  ท่ี 04006/2279                 
ลว.16 ธ.ค.2548 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนว  
ปฎิบติักำรใชจ่้ำยงบเงิน
อุดหนุน 

2. เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐำน
นกัเรียนยำกจน 

ฝำกบญัชีออมทรัพย ์
บญัชี “เงินอุดหนุน
ทัว่ไป” 

3. เงินอุดหนุนค่ำอำหำร
นกัเรียนพกันอน 

ฝำกบญัชีออมทรัพย ์
บญัชี “เงินอุดหนุน
ทัว่ไป” 

เงินลูกเสือ/เนตรนำรี/ยวุกำชำด ไม่สำมำรถเก็บ
รักษำเงินสด 

ในมือได ้

ใหน้ ำฝำกบญัชีทั้ง
จ ำนวนในบญัชี
ประเภทออมทรัพย ์ 

พ.ร.บ ลูกเสือ 2551 
ขอ้บงัคบัสภำกำชำดไทย 
พ.ศ. 2550 

เงินมดัจ ำประกนัสัญญำ ใหน้ ำฝำกส่วน 

รำชกำรผูเ้บิก 
(สพท.) 
ทั้งจ ำนวน 

 ระเบียบกระทรวง 
กำรคลงัวำ่ดว้ยกำรเก็บ 

รักษำเงินและกำรน ำเงิน 

ส่งคลงัในหนำ้ท่ีของ 
อ ำเภอและก่ิงอ ำเภอ 
พ.ศ. 2520 หมวด 4 
ส่วนท่ี ขอ้1 62 (2) 

เงินภำษีเงินไดห้กัจ่ำย  ณ ท่ีจ่ำย ใหน้ ำส่ง 
สรรพำกร 

ภำยในวนัท่ี  7 
นบัแต่วนัส้ิน 

เดือนของเดือน 

ท่ีจ่ำยเงิน 

 ประกำศกรมสรรพำกร 
เร่ือง กำรหกัภำษีเงินได ้

ณ ท่ีจ่ำย  ลงวนัท่ี 27 
ตุลำคม 2530 
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ประเภทเงิน วงเงนิท่ีส ารองจ่าย วงเงินฝากธนาคาร เอกสารอ้างองิ 
เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ 
1. โรงเรียนขนำดเลก็ท่ีมีนกัเรียน 

ไม่เกิน 120 คน 

 

 

20,000  บำท 
 

30,000  บำท 
1.หนงัสือกรมบญัชีกลำง 
กค 0414/ว 07509 ลงวนัท่ี 

5 ตุลำคม 2549  เร่ืองกำรทบทวน
เพ่ิมวงเงินรำยได ้ สถำนศึกษำเก็บ
ไว ้ณ ท่ีท ำกำร 
2.ประกำศ สพฐ. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์
อตัรำ และวิธีน ำเงินรำยได้
สถำนศึกษำไปจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ี
เป็นนิติบุคคล ณ วนัท่ี  26 
พฤศจิกำยน 2551 
3. ระเบียบ สพฐ.ว่ำดว้ยกำรบริหำร
จดักำรเก่ียวกบัเงินรำยได้
สถำนศึกษำฯ ท่ีเป็นนิติบุคคล     
พ.ศ.2549 ณ วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 
2549 
4 . หนงัสือ สพฐ. ท่ี ศธ04002/                        
ว 249 ลงวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2551 
เร่ืองรำยไดส้ถำนศึกษำ 

2. โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนเกิน 120 คน 
ขึ้นไป 

 

30,000  บำท ไม่เกิน 1 ลำ้นบำท 

* ดอกผลท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินฝำก   
ธนำคำรถือเป็นประโยชน์ท่ี
สถำนศึกษำ  สำมำรถเก็บเป็น
กรรมสิทธ์ิไดโ้ดยไม่ตอ้งน ำส่งคลงั 
 

3.ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 100,000  บำท ไม่เกิน 5,000,000 บำท 

4. เงินสนบัสนุนจำก อปท. 
   4.1 เงินสนบัสนุนโครงกำร 
อำหำรกลำงวนัจำกส่วน
ทอ้งถ่ิน 
    4.2 เงินสนบัสนุนโครงกำร/ 
กิจกรมต่ำง ๆ 

เงินอำหำรกลำงวนัเก็บได ้
20,000 บำท  (ทกุโครงกำร 
เก็บรวมกนัได ้ 50,000 บำท) 

น ำฝำกธนำคำรไดไ้ม่เกิน 200,000 
บำท ส่วนท่ีเกินให้น ำฝำกคลงั 
* ดอกผลท่ีเกิดจำกบญัชีเงินฝำก                
ธนำคำรให้น ำส่งเป็นเงินรำยได้
แผน่ดิน* 
 

5.เงินบริจำคโดยมี
วตัถุประสงค ์

ให้น ำฝำกธนำคำรทั้งจ ำนวน  
เก็บไวเ้ฉพำะท่ีมีวตัถุประสงค์ 

กรณีวตัถุประสงคใ์ห้ใชแ้ต่ดอกเบ้ีย
ให้น ำฝำกธนำคำรทั้งจ ำนวนท่ีเหลือ
ให้น ำฝำกกบัส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

เงินรำยไดแ้ผน่ดิน  ให้น ำส่งอย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
ถำ้จ ำนวนเงินเกิน 10,000 บำท ให้
น ำส่งอยำ่งชำ้ไม่เกิน 7 วนัท ำกำร 

ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำร
น ำเงินส่งคลงัในหนำ้ท่ีของอ ำเภอ
และก่ิงอ ำเภอ พ.ศ. 2520 
 

 

*   ตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำง ท่ี กค. 0406.3/ว 105 เร่ืองระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลงั  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรน ำเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551                    
ลงวนัท่ี 20 มี.ค.2551 ให้น ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดินเดือนละ 1 คร้ัง ถำ้มีเงินเกิน 10,000 บำท ส่งภำยใน 3 วนัท ำกำร 
* หลกัเกณฑก์ำรใชจ่้ำยเงินท่ีไดรั้บจำก อปท. ตำมหนงัสือกระทรวงกำรคลงั ท่ี กค 04006.3/ว 59 ลงวนัท่ี 22 กค.2552 
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ตอนที่ 2 

การควบคุมภายในด้านการเงิน 

ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 
ในหน้าท่ีของอ าเภอและกิง่อ าเภอ พ.ศ. 2520 

ข้อก าหนดในการรับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงิน 

   1.1 ใชต้ำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

    1.2 จดัท ำทะเบียนคุมกำรใชใ้บเสร็จรับเงิน 

    1.3 กำรเขียนใบเสร็จรับเงินถกูตอ้งตำมระเบียบ 

    1.4 ไม่ใชใ้บเสร็จรับเงินขำ้มปีงบประมำณในเล่มเดียวกนั 

    1.5 ส้ินปีงบประมำณใบเสร็จรับเงินส่วนท่ีเหลือใหเ้จำะรูปรุหรือประทบัตรำเลิกใช ้

    1.6 ส้ินปีงบประมำณรำยงำนกำรใชใ้บเสร็จรับเงิน 

2. การรับเงิน 

     2.1 กำรรับเงินมีกำรออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูช้  ำระเงินทุกคร้ัง 
   2.2 บนัทึกเงินท่ีไดรั้บในทะเบียนคุมท่ีเก่ียวขอ้งภำยในวนัท่ีไดรั้บเงินนั้น 

ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน 

1. การจ่ายเงิน 

   1.1 จ่ำยตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ ค.ร.ม. หรือไดรั้บอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั 
  1.2 เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินจดัท ำบนัทึกเพื่อขออนุมติักำรเบิกจ่ำยจำกผูมี้อ ำนำจอนุมติัจ่ำย 
  1.3 มีหลกัฐำนกำรจ่ำยเงินท่ีถกูตอ้ง 
  1.4 เจำ้หนำ้ท่ีผูจ้่ำยเงินรับรองกำรจ่ำยโดย ประทบัตร ำ “จ่ายเงินแลว้” บนหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน   ลงลำยมือช่ือ  พร้อมดว้ย                  
ช่ือตวับรรจง วนัท่ีจ่ำยเงิน ก ำกบัไวใ้นหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน 

  1.5 บนัทึกกำรจ่ำยเงินในทะเบียนคุมท่ีเก่ียวขอ้งในวนัท่ีจ่ำยเงิน 

2. หลักฐานการจ่าย 
   2.1 หลกัฐำนกำรจ่ำยท่ีส่วนร ำชก ำรจดัท ำต ำมแบบที่กระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

   2.2 ใบส ำคญัคูจ่่ำยท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงเจำ้หน้ี/ผูมี้สิทธิรับเงินออกให้ตอ้งมีรำยกำรส ำคญั ดงัน้้้ี 

        (1) ช่ือ สถำนท่ีอยู ่หรือท่ีท ำกำรของผูรั้บเงิน 

        (2) วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 

        (3) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
        (4) จ ำนวนเงินทั้งตวัเลข และตวัอกัษร 
        (5) ลำยมือช่ือของผูรั้บเงิน 

คู่มือการเงินและงบประมาณ 
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            กรณีใบเสร็จรับเงินมีรำยกำรไม่ครบถว้นทั้ง 5 รำยกำร ให้ผูจ้่ำยเงินท ำใบรับรองกำรจำ่ยเงิน (แบบ บก 111) 
             (2) ระบุว่ำเป็นกำรจ่ำยเงินค่ำอะไร 
                (3) วนั เดือน ปี ใด 

                (4) จ ำนวนเงินเท่ำใด 

                   (5) ลงลำยมือช่ือรับรองกำรจ่ำยเงิน 

                   (6) แนบหลกัฐำนกำรรับเงิน เพื่อกำรตรวจสอบ 

   3. การเขียนเช็คส่ังจ่าย 

           3.1 จ่ำยเงินตั้งแต่ 5,000 บำทขึ้นไป ส่ังจ่ำยในนำมเจำ้หน้ี / ผูมี้สิทธิรับเงินและขีดฆ่ำ “หรอืตำมค ำส่ัง” หรือ 
 “หรอืผูถื้อ” ออก (จะขดีคร่อมหรือไม่ก็ได)้ 
       3.2 จ่ำยเงินต ่ำกว่ำ 5,000 บำท ส่ังจ่ำยในนำมเจำ้หน้ี / ผูมี้สิทธิรับเงินและจะไมข่ีดฆ่ำ “หรอืผูถื้อ” ออกกไ็ด ้โดยอยูใ่น
ดุลยพินิจของผูส่ั้งจ่ำย 
       3.3 ส่ังจ่ำยเงินเพือ่ขอรับเงินสดมำจ่ำย ให้ออกเช็คส่ังจ่ำยในนำมเจา้หน้าท่ีการเงิน และขีดค ำว่ำ “หรอืตามค าส่ัง”                
“หรอืผู้ถือ” 
        3.4 ห้ำมออกเช็คส่ังจ่ำยเป็นเงินสด 

       3.5 ตน้ขั้วเช็คให้ระบุรำยกำร ดงัน้ี 

                   • วนัท่ีเขียนเช็ค 

                   • ช่ือผูรั้บเช็ค / เจำ้หน้ี/ ผูมี้สิทธิ รับเงิน 

                   • จ ำนวนเงินคงเหลือก่อนและหลงักำรจ่ำย 
                   • ดำ้นหลงัตน้ขั้วเช็ค ให้ผูรั้บลงลำยมือช่ือ วนัท่ีรับเช็ค 

        3.6 จดัท ำทะเบียนคุมกำรจ่ำยเช็ค 

   4. การจ่ายเงินยืม 

             ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนยอ่ย พ.ศ. 2544 สัญญำยืมเงินไม่ตอ้งบนัทึกรำยกำรในทะเบียนคุมเอกสำร
แทนตวัเงิน ดงันั้นเม่ือจ่ำยเงินยืมหรือจ่ำยตำมใบส ำคญัรองจ่ำย จะตอ้งตดัจ่ำยจำกทะเบียนคุมเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
         4.1 จดัท ำสัญญำกำรยืมเงินตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

         4.2 ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย และก ำหนดเวลำส่งใช ้

         4.3 ผูมี้อ  ำนำจอนุมติัจ่ำยเงินยืม โดยให้ยืมเท่ำท่ีจ ำเป็นเพื่อใชใ้นรำชกำร 
         4.4 ห้ำมอนุมติัให้ยมืเงินรำยใหม่ ถำ้ผูยื้มมิไดส่้งใชเ้งินยืมรำยเก่ำให้เสร็จส้ินก่อน 

         4.5 เม่ือครบก ำหนดส่งใชเ้งินยืม ผูยื้มยงัมิไดส่้งใช ้ให้เจำ้หนำ้ท่ีติดตำมและทวงถำม 

         4.6 เม่ือผูยื้มเงินส่งใชเ้งินยืม ให้เจำ้หนำ้ท่ีรับคืนบนัทึกกำรรับคืนดำ้นหลงัสัญญำยืมเงิน 
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• ส่งใชเ้ป็นเงินสดให้เจำ้หนำ้ ท่ีผูรั้บเงินคนืออกใบเสร็จรับเงินตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลงัก ำหนดให้กบัผูยื้มเงิน 
•  ส่งใชเ้ป็นใบส ำคญัใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูรั้บคืน ออกใบรับใบส ำคญั ตำมแบบท่ีกระทรวงก ำรคลงัก ำหนดให้กบัผูยื้มเงิน 

       4.7 บนัทึกรำยกำรในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ตำมประเภทของเงินท่ียืม 

ข้อก าหนดในการเกบ็รักษาเงิน 

  1. กำรจดัท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนยอ่ย พ.ศ. 2544  ในกรณีท่ีวันใดไม่มี                  
การรับ-จ่ายเงิน กใ็ห้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และหมายเหตุในรายงานว่าไม่มีการรับ-จ่ายเงิน 

  2. ทุกส้ินวนัให้เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบสรุปยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภททีป่รำกฏในทะเบียนคุมเงินประเภทต่ำง ๆ เพื่อ
จดัท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั เสนอกรรมกำรเก็บรักษำเงินท่ีผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้ง โดยจ ำนวนเงินคงเหลือ                
ท่ีปรำกฏในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั จะประกอบดว้ย 
     - รำยกำรเงินสด จะตอ้งเท่ำกบัตวัเงินสด เช็ค หรือธนำณัติท่ีตรวจนบัได ้

     - รำยกำรเงินฝำกธนำคำรจะตอ้งเท่ำกบัยอดท่ีปรำกฏในบญัชีเงินฝำกธนำคำร ส ำหรับบญัชีเงินฝำกธนำคำรทุกส้ินเดือน 
ให้จดัท ำงบเทียบยอดบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
     - รำยกำรเงินฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก จะตอ้งเท่ำกบัยอดท่ีปรำกฏในสมุดคูฝ่ำก 

  3. คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินร่วมกนัตรวจสอบตวัเงินและหลกัฐำนแทนตวัเงินกบัรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั เม่ือ
ถูกตอ้งตรงกนัแลว้ ให้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั   กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเก็บรักษำเงินให้แต่งตั้ง และ
ปฏิบติัตำมระเบียบกำรเกบ็รักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลงัในหนำ้ท่ีของอ ำเภอและก่ิงอ ำเภอ พ.ศ. 2520 ขอ้ 53 ถึง ขอ้ 62 
  4. กรณีมีตูนิ้รภยั ให้น ำเงินเขำ้เก็บในตูนิ้รภยั 
  5. กรณีท่ีไม่มีตูนิ้รภยั เม่ือมีเงินสดคงเหลือใหจ้ดท ำบนัทึกกำรรับเงินเพื่อเก็บรักษำตำมจ ำนวนเงินและตำมประเภทของเงิน 
เม่ือส้ินวนัท ำกำรให้น ำฝำกผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  6. เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินน ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั เสนอผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำเพื่อทรำบ 

  7. วงเงินเก็บรักษำของเงินแต่ละประเภท ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในเร่ืองนั้น ๆ 

ข้อก าหนดในการควบคุมและตรวจสอบ 

   เพื่อให้กำรบริหำรงำนดำ้นกำรเงินของสถำนศึกษำเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง จึงตอ้งมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำน โดย
ให้ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผูท่ี้ผูอ้  ำนวยกรสถำนศึกษำมอบหมำยให้ด ำเนินกำร ดงัน้ี 

   1. ตรวจสอบกำรส่งเอกสำรหลกัฐำนในทะเบียนคุมหลกัฐำนขอเบิกว่ำไดมี้กำรส่งหลกัฐำนให้ส ำนกัง ำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ    
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2. ทุกส้ินวนัท ำกำรให้ตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรเคล่ือนไหวในทะเบียนคุมต่ำง ๆ ซ่ึงจ ำนวนเงินรวมของเงิน                  
แต่ละประเภทท่ีสถำนศึกษำไดรั้บ หกัจ ำนวนเงินท่ีน ำส่งหรือน ำฝำกในวนันั้น จะเป็นยอดท่ีแสดงไวใ้นรำยงำนเงินคงเหลือ
ประจ ำวนัตำมประเภทเงิน   ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำควรแต่งตั้งผูต้รวจสอบกำรรับจ่ำยเงินประจ ำวนั ตำมระเบียบกำรเกบ็รักษำ
เงินและกำรน ำเงินส่งคลงัในหนำ้ท่ีของอ ำเภอและก่ิงอ ำเภอ พ.ศ. 2520 ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

•  ตรวจสอบกำรรับเงิน ตำมระเบียบฯ ขอ้ 20 ตรวจสอบจ ำนวนเงินท่ีจดัเก็บและน ำส่งกบัหลกัฐำนและรำยกำร 
ท่ีบนัทึกไวใ้นทะเบียนคุม หำกถูกตอ้ง ให้ลงลำยมือช่ือก ำกบัไวใ้นส ำเนำใบเสร็จรับเงินฉบบัสุดทำ้ย 

•  ตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน ตำมระเบียบฯ ขอ้ 37 ตรวจสอบรำยกำรจ่ำยเงินท่ีบนัทึกในทะเบียนคุมกบัหลกัฐำนกำรจ่ำย 
ห ำกถูกตอ้งให้ลงลำยมือช่ือก ำกบัยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมทกุเล่ม 

ข้อก าหนดในการจัดท ารายงาน และส่งรายงาน 

           1. ตำมระบบกำรควบคุมเงินของหน่วยงำนยอ่ย พ.ศ. 2544 กำรท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั    ในกรณีที่วันใดไม่มี
การรับ- จ่ายเงิน ก็ให้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และหมายเหตุในรายงานว่าไม่ มีการรับ-จ่ายเงิน และทุกส้ินเดือนให้
ส ำเนำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวนั ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนให้ส่วนรำชกำรผูเ้บิก (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร) ทรำบโดยส่งรำยงำนภำยในวนัท่ี 15ของเดือนถดัไป เพื่อประโยชนใ์นกำรก ำกบัดูแล 

       2. งบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรหรืองบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำรเป็นรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะตอ้งจดัท ำ เพื่ออธิบำย 
หรือพิสูจนค์วำมถูกตอ้งของยอดคงเหลือในบญัชีเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนัตำมทะเบียนคุมเงินฝำกกระแส
รำยวนัของสถำนศึกษำ กระทบกบัใบแจง้ยอดจำกธนำคำร ( Bank  Statement) ว่ำแตกต่ำงกนัเพรำะสำเหตุใด แลว้ท ำกำร                        
ปรับปรุงยอดสรุปให้ถูกตอ้งตรงกบัรำยกำรท่ีเกิดขึ้นและจดัส่งรำยงำนงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรให้ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี                           
กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

        3. รำยงำนกำรใชจ้่ำยเงินอุดหนุนทัว่ไป ให้รำยงำนทุกภำคเรียน โดยให้ส่งภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีปิดภำคเรียน 

        4. รำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยไดส้ถำนศึกษำ ให้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรสถำนศึกษำทรำบทุกส้ินภำคเรียนและจดั                      
ส่งรำยงำนให้ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครทุกส้ินปีงบประมำณ 

        5. รำยงำนกำรใชใ้บเสร็จรับเงินส่งทุกส้ินปีงบประมำณอยำ่งชำ้ไม่เกินวนัท่ี 31 ตุลำคม ของปีงบประมำณถดัไป 
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ตอนที่ 3 

การบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน 

ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ. ศ. 2544 

เอกสาร/ หลักฐาน ท่ีใช้ ประกอบการบันทึกรายการ 
   หลกัฐำนซ่ึงแสดงกำรรับหรือจำ่ยเงินของสถำนศึกษำ ให้ถือเป็นเอกสำรประกอบกำรบนัทึกในทะเบียนคุมเงิน ไดแ้ก่ 

   ด้านรับ 

    1. ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน เอกสำรแสดงกำรรับเงินของสถำนศึกษำเขียนยอ่ว่ำ “บร.” 
   2. สมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร เอกสรแสดงกำรรับเงินดอกเบ้ีย บนัทึกเลขท่ีบญัชีเงินฝำก 

   3. ส ำเน ำใบรับรองกำรหกัภำษ ีณ ท่ีจ่ำย เอกส ำรท่ีแสดงก ำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย เขียนยอ่ว่ำ “บก.28” 
   4. หนงัสือแจง้กำรโอนเงิน เอกสำรท่ีแสดงกำรโอนเงินให้กบัสถำนศึกษำ บนัทึกในทะเบียนคุมเงินฝำกกระแสรำยวนั 
เขียนตวัยอ่ตำมเลขท่ีของหนงัสือท่ีแจง้กำรโอนเงิน  เช่น “ศธ 04043/.......” 
 ด้านจ่าย 
    1. ตน้ขั้วเช็คเป็นเอกสำรท่ีแสดงกำรจ่ำยเงินให้กบัผูมี้สิทธิรับเงิน บนัทึกในทะเบียนคุมเงินฝำกกระแสรำยวนัและทะเบียน
คุมกำรจ่ำยเช็ค 

   2. ใบเสร็จรับเงินท่ีไดรั้บจำกบคุคลภำยนอกเป็นเอกสำรแสดงกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำให้กบับุคคลภำยนอก
ใบเสร็จรับเงินดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดตำมประมวลรัษฎำกร โดยเขียนยอ่ว่ำ “ บจ” ใบเสร็จของบุคคลภำยนอก 
เช่น 

       • ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
•  กรมสรรพำกร 

       • กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

                •  ส ำนกังำนประปำ 
               • บริษทัทีโอที จ ำกดั, บริษทัทีทีแอนดที์ 

               • บริษทั /ห้ำงหุ้นส่วน/ ร้ำนคำ้ 
   3. ใบส ำคญัรับเงินเป็นเอกสำรแสดงกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำให้กบับุคคล/ร้ำนค ้ำ ท่ีไม่สำมำรถออกใบเสร็จรับเงิน                     
ให้ได ้ เขียนตวัยอ่ว่ำ  “บค” 
   4. สัญญำยืมเงินเป็นเอกสำรท่ีแสดงกำรจ่ำยเงินยืมของสถำนศึกษำ บนัทึกตวัยอ่ว่ำ “บย” 

              ก่อนกำรบนัทึกรำยกำรในทะเบียนคุมเงิน เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผดิชอบตอ้งตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนและจดัเกบ็ให้
ครบถว้น ดงัน้ี 
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การบันทึกรายการในทะเบียน 

  1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก ใชส้ ำหรับบนัทึกกำรรับหลกัฐำนขอเบิกเงินจำกเจำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงิน และส่งให้                
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนครเพื่อด ำเนินกำรจ่ำยเงินใหเ้จำ้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินโดยตรง                 
กำรบนัทึกรำยกำรในช่องต่ำง ๆ ให้ปฏิบติัดงัน้้ี 

ช่องท่ี 1 “วนั เดือน ปี ” ใหบ้นัทึก วนั เดือน ปี ท่ีรับหลกัฐำนขอเบิก 

ช่องท่ี 2 “เจา้หน้ีหรือผูข้อเบิก” ให้บนัทึกช่ือเจำ้หน้ีหรือผูข้อเบิก 

ช่องท่ี 3  “ประเภทรายจ่ำย”  ให้บนัทึกประเภทรำยจ่ำยท่ีขอเบิก 

ช่องท่ี 4  “จ านวนเงิน” ให้บนัทึกจ ำนวนเงินท่ีขอเบิกตำมหลกัฐำนขอเบิก 

ช่องท่ี 5 “ลายมอืช่ือผูรั้บหลกัฐำน” ให้เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บหลกัฐำนขอเบิกลงลำยมือช่ือ 

ช่องท่ี 6 “วนัท่ีส่งส่วนรำชกำรผูเ้บิก” ให้บนัทึกวนั เดือน ปี และเลขท่ีหนงัสือท่ีส่งหลกัฐำนขอเบิกให้                             
               ส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

ช่องท่ี 7 “หมายเหตุ” ใหบ้นัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็น  เช่น  ไดรั้บเป็นเงินสด  เชค็  หรือโอนเงินเขำ้บญัชี 
               ผูมี้สิทธิแลว้ 
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      1. ตน้เร่ืองเบิกทั้งหมด  ไดแ้ก่ 

• โครงกำร (ถำ้มี) 
•  เร่ืองท่ีด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง/จดัหำ ตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535                            
 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

• บนัทึกขออนุมติัเบิกเงินของเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน ท่ีมีลำยมือช่ือผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผูอ้นุมติั 

• บนัทึกขออนุมติัจ่ำยเงินท่ีมีลำยมือช่ือผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูอ้นุมติั 

      2. หลกัฐำนท่ีแสดงวำ่ไดมี้กำรจ่ำยเงินให้แก่เจำ้หน้ี / ผูมี้สิทธิรับเงิน  ไดแ้ก่  ใบเสร็จรับเงินหรือใบส ำคญัรับเงิน 

      3. กรณีเป็นใบส ำคญัรับเงิน ให้แนบส ำเน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บเงินหรือบนัทึกเลขท่ีบตัรประจ ำตวั                         
ประชำชนไวท่ี้ใบส ำคญัรับเงิน เพื่อประโยชน์ในกำรยืนยนั ช่ือ และสถำนท่ีอยูท่ี่ถูกตอ้งของผูรั้บเงิน 

      4. หลกัฐำนกำรจ่ำยทุกฉบบัที่เจำ้หนำ้ท่ีจ่ำยเงินรับรองกำรจำ่ยเรียบร้อยแลว้โดยประทบัตรำ  “จ่ายเงินแล้ว”                      
พร้อมทั้งลำยมือช่ือ  ช่ือตวับรรจง  และวนัท่ีจ่ำย 
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2. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ   ใชบ้นัทึกรำยกำรเก่ียวกบักำรรับจ่ำยเงินนอกงบประมำณประเภทเงินอดุหนุนทัว่ไป               
เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ   เงินประกนัสัญญำ  เงินภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย ฯลฯ  กำรบนัทึกรำยกำรในช่องต่ำง ๆ ให้ปฏิบติัดงันั้ี  
   ช่องท่ี 1 “วนั เดือน ปี ”  ส ำหรับบนัทึก วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรำยกำรรับ-จ่ำยเงิน 

    ช่องท่ี 2 “ทีเ่อกสำร” ส ำหรับบนัทึกเลขท่ีเอกสำรประกอบรำยกำร (เลขท่ีใบเสร็จรับเงินหรือเลขท่ีใบส ำคญัคูจ่่ำย) 
    ช่องท่ี 3 “รายการ” ส ำหรับบนัทึกค ำอธิบำยรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินโดยยอ่ 

    ช่องท่ี 4 “รบั” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บ 

  ช่องท่ี 5 “จ่าย” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย 
  ช่องท่ี 6 “คงเหลอื” “เงนิสด” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินคงเหลือท่ีเป็นเงินสดในมือ 

    ช่องท่ี 7 “คงเหลอื” “เงนิฝำกธนำคำร” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินคงเหลือท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
    ช่องท่ี 8 “คงเหลอื” “เงนิฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีน ำฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก (ส ำนกังำน 
                               เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร) 
    ช่องท่ี 9 “หมายเหตุ” ส ำหรับบนัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็น 

3. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  กรณบีันทึกรายการตามสัญญายืมเงิน   ใชบ้นัทึกรำยกำรเก่ียวกบักำรรับจ่ำยเงิน                         
นอกงบประมำณประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป  เงินรำยไดส้ถำนศึกษำ (เงินโครงกำรอำหำรกลำงวนั) กำรบนัทึกรำยกำร                       
ในช่องต่ำง ๆ ให้ปฏิบติัดงันั้ี  
    ช่องท่ี 1 “วนั เดือน ปี ”ส ำหรับบนัทึก วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรำยกำรรับ-จำ่ยเงิน 

   ช่องท่ี 2 “ทีเ่อกสำร” ส ำหรับบนัทึกเลขท่ีเอกสำรประกอบรำยกำร (เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน หรือเลขท่ีใบส ำคญัคูจ่่ำย 
                             หรือเลขท่ีสัญญำยืมเงิน) 
    ช่องท่ี 3 “รายการ” ส ำหรับบนัทึกค ำอธิบำยรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินโดยยอ่ 

    ช่องท่ี 4 “รบั” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บ 

    ช่องท่ี 5 “จ่ำย” “ลูกหน้ี” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำยืมเงิน 

    ช่องท่ี 6 “จ่าย” “ใบส าคญั”ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมหลกัฐำนกำรจ่ำย 
    ช่องท่ี 7 “คงเหลอื” “เงนิสด” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินคงเหลือท่ีเป็นเงินสดในมือ 
               ช่องท่ี 8  “คงเหลอื” “เงนิฝำกธนำคคร”  ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินคงเหลือท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝำกธนำคำร 
               ช่องท่ี 9  “คงเหลอื” “เงนิฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก” ส ำหรับบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีน ำฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

                               (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ) 
               ช่องท่ี 10 “หมายเหตุ” ส ำหรับบนัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็นทั้งน้ีรูปแบบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณจะเลือกใช ้
                               แบบใด ขึ้นอยูก่บัควำมจ ำเป็นในกำรใชร้ำยละเอียดขอ้มูลของเงินนอกงบประมำณนั้น ๆ 
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  4. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (เงินฝาก)  ใชส้ ำหรับบนัทึกกำรรับเงินนอกงบประมำณ  ซ่ึงตอ้งจ่ำยคืนเม่ือถึง
ก ำหนดเวลำ  เช่น เงินมดัจ ำประกนัสัญญำ   เป็นตน้  กำรบนัทึกรำยกำรในช่องต่ำง ๆ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

      ช่องท่ี 1 “ล าดบัที่” ให้บนัทึกล ำดบัที่ของรำยกำร 
      ช่องท่ี 2 “รายการ” ใหบ้นัทึกช่ือเจำ้ของเงินนอกงบประมำณ 

      ช่องท่ี 3 “ประเภท” ให้บนัทึกประเภทเงินท่ีรับ 

      ช่องท่ี 4 “การรบั” ใหบ้นัทึกวนั เดือน ปี เลขท่ีเอกสำร และจ ำนวนเงินท่ีรับ 

      ช่องท่ี 5 “การฝาก” ใหบ้นัทึก วนั เดือน ปี เลขท่ีเอกสำร และจ ำนวนเงินท่ีฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

     ช่องท่ี 6 “วนัครบก ำหนด” ใหบ้นัทึกวนัครบก ำหนดของเงินท่ีน ำฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก    หำกเงินประเภทใด 
                              ท่ีน ำฝำกไม่สำมำรถระบุวนัครบก ำหนดให้แสดงเคร่ืองหมำยขดี (-) 
                ช่องท่ี 7 “วนัท่ีผูเ้บิกจ่ำยให้บนัทึกวนัท่ีส่วนรำชกำรผูเ้บิกจ่ำยเงินคืนให้ผูมี้สิทธ์ิ 

                ช่องท่ี 8 “หมายเหตุ” ให้บนัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็น 
 
 

  
 5. สมุดคู่ฝาก  ใชส้ ำหรับบนัทึกรำยกำรฝำกและถอนเงินนอกงบประมำณกบัส่วนรำชกำรผูเ้บิก    กำรบนัทึกรำยกำรใน         
ช่องต่ำง ๆ ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

      ช่องท่ี 1 “วนั เดือน ปี ”ใหบ้นัทึก วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรำยกำร 
      ช่องท่ี 2 “ทีเ่อกสำร”ใหบ้นัทึกเลขท่ีใบน ำฝำกหรือหนงัสือเพื่อน ำส่งให้ส่วนรำชกำร  ผูเ้บิก และใบเบิกเงินฝำก 

      ช่องท่ี 3  “ฝาก”ให้บนัทึกจ ำนวนเงินท่ีฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

      ช่องท่ี 4 “ถอน” ใหบ้นัทึกจ ำนวนเงินท่ีขอถอนจำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก  ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรแจง้ให้ส่วนรำชกำร                    
                              ผูเ้บิกจ่ำยคืนเงินใหผู้มี้สิทธ์ิโดยตรงหรือกำรขอรับเงินจำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกมำจำ่ยให้  มีสิทธิรับเงิน 
                              ท่ีสถำนศึกษำ 
                 ช่องท่ี 5 “คงเหลอื” ใชบ้นัทึกจ ำนวนเงินคงเหลือ 

                 ช่องท่ี 6 “ลำยมือช่ือผูฝ้ำก”  ให้ผูเ้บิกหรือผูท่ี้ผูเ้บิกมอบหมำยลงลำยมือช่ือกำรรับฝำกหรือถอนเงินฝำก 
                 ช่องท่ี 7 “ลำยมือช่ือผูน้ ำฝำกหรือผูเ้บิกถอน” ใหห้วัหนำ้สถำนศึกษำหรือผูท่ี้หวัหนำ้สถำนศึกษำมอบหมำย  

                            ให้น ำเงินฝำกหรือถอนเงินจำกส่วนรำชกำรผูเ้บิกลงลำยมือช่ือ 

                ช่องท่ี 8 “หมำยเหตุ”  ให้บนัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็น 
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 6. ทะเบียนคุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน ใชส้ ำหรับบนัทึกกำรรับและน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน โดยแยกตำม
ประเภทของเงินท่ีไดรั้บหรือน ำส่ง   กำรบนัทึกรำยกำรในช่องต่ำง ๆ ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

     ช่องท่ี 1 “วนั เดือน ปี ” ใหบ้นัทึกวนั เดือน ปี ท่ีเกิดรำยกำร 
     ช่องท่ี 2 “ทีเ่อกส ำร” ให้บนัทึกเลขท่ีเอกสำรประกอบรำยกำร (เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน   เลขท่ีบญัชีเงินฝำกธนำคำร  
                              หรือเลขท่ีใบส ำคญัคูจ่่ำย) 
    ช่องท่ี 3 “รายการ” ใหบ้นัทึกค ำอธิบำยรำยกำรโดยยอ่ 

     ช่องท่ี 4 “ประเภท รับ น ำส่ง คงเหลือ” ใหบ้นัทึกประเภทรำยไดแ้ผน่ดิน แต่ละประเภทในแต่ละวนั ให้บนัทึก 
                              ดว้ยยอดรวม 
     ช่องท่ี 5 “รวมยอดคงเหลอืทุกประเภท” ใหบ้นัทึกจ ำนวนคงเหลือของรำยไดแ้ผน่ดินทุกประเภท   แสดงเป็น 
                              ยอดสะสม 

     ช่องท่ี 6 “หมายเหตุ” ใหบ้นัทึกขอ้ควำมอืน่ท่ีจ ำเป็น 

7. ทะเบียนคุมเงินฝากกระแสรายวัน  ใชส้ ำหรับแสดงรำยละเอียดกำรฝำกและถอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั  
 กำรบนัทึกรำยกำรในช่องต่ำง ๆ ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

    ช่องท่ี 1 “วนั เดือน ปี ”ใหบ้นัทึก วนั เดือน ปี ท่ีมีกำรฝำก และถอนเงิน 

    ช่องท่ี 2 “ทีเ่อกสำร” ให้บนัทึกเลขท่ีเอกสำรประกอบรำยกำร (เลขท่ีหนงัสือแจง้กำรโอนเงิน หรือหมำยเลขเช็ค) 
    ช่องท่ี 3 “รายการ” ใหบ้นัทึกค ำอธิบำยรำยกำร โดยยอ่ 

    ช่องท่ี 4 “ฝาก” ใหบ้นัทึกจ ำนวนเงินท่ีมีรำยกำรฝำกหรือไดรั้บกำรโอนเงิน 

    ช่องท่ี 5 “ถอน” ใหบ้นัทึกจ ำนวนเงินท่ีมีรำยกำรจ่ำยและถอนออกจำกธนำคำร 
    ช่องท่ี 6 “คงเหลอื”ใหบ้นัทึกจ ำนวนเงินคงเหลือในบญัชีธนำคำร 
    ช่องท่ี 7 “ลายมอืช่ือหวัหนำ้หน่วยงำนยอ่ย”  ให้ผูมี้อ  ำนำจในสถำนศึกษำเป็นผูล้งนำม 
                ช่องท่ี 8 “หมำยเหตุ”  ให้บนัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็น 
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 8. รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั  ใชส้ ำหรับแสดงรำยละเอียดประเภทเงินคงเหลือท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
ยอ่ย (สถำนศึกษำ) ไดแ้ก่  เงินสด เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก  (ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ) โดยจดัเก็บ
ขอ้มูลจ ำกทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ ทะเบียนคุมกำรรับและน ำส่งเงินรำยไดแ้ผน่ดิน กำรบนัทึกรำยกำรในช่องต่ำง ๆ 
ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

     ช่องท่ี 1 “ประเภท”  ให้แสดงประเภทเงินและรำยละเอียด (ถำ้มี) 
     ช่องท่ี 2 “เงนิสด” ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นรูปของเงินสด   ธนำณัติ   เชค็ หรือดร๊ำฟ                         
                             ซ่ึงยอดรวมของเงินสดจะตอ้งเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีกรรมกำรตรวจนบัได ้ณ ส้ินวนัท ำกำร 
     ช่องท่ี 3 “เงนิฝำกธนำคำร” ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่ฝำกธนำคำร 
                 ช่องท่ี 4 “เงนิฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก”  ให้แสดงยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทท่ีฝำกส่วนรำชกำรผูเ้บิก 

     ช่องท่ี 5 “รวม” ให้แสดงยอดรวมของเงินแต่ละประเภท 

     ช่องท่ี 6 “หมายเหตุ” ใหบ้นัทึกขอ้ควำมอื่นท่ีจ ำเป็น 

ค่มือการเงินและงบประมาณู 



 


