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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 

------------------------------------------------------------- 
 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ สามารถบริหารการจัด การศึกษาได้
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  

1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับ 
บุคคลภายนอก  

2. ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแลบ าารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมี
ผู้บริจาคให้ เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  

3. ให้โรงเรียนด าเนินการลงทะเบียนทรัพย์สินต่าง  ๆ ท่ีมีผู้อุทิศให้หรือโครงการซื้อ
แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา  

4. กรณีโรงเรียนด้าเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องด้าเนินคดีแทน 
สถานศึกษาหรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบอ้า
นาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว  

5. โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปี และรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ  
 
งบประมาณที่สถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 
1.  แนวคิด 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ
มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษารวมท้ังจัดหารายได้จาก
บริหารมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

 
 



วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
1. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและ

ประสิทธิภาพ 
ขอบข่ายภารกิจ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545  
4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
5. แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550  

รายจ่ายตามงบประมาณ  
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบ

เงินอุดหนุน งบร่ายจ่ายอื่น  
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่

รายจ่ายท่ีจ่ายใน ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่าย จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายท่ี
จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ รายจ่ายดังกล่าว  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์  ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว  



งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายท่ี
จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ รายจ่ายดังกล่าว  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว  

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
งานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงาน ในก ากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงิน อุดหนุนศาสนา  

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายท่ี ส านักงานงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ท่ี
จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ฯลฯ  

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา  
ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท  
ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท  
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหวันักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วนด้านวิชาการ ด้านบริหารท่ัวไป 

ส ารองจ่ายท้ัง 2 ส่วนคือ 
 ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 น าไปใช้ได้ในเรื่องดังต่อไปนี้  
1. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน  
2. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  
3. การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครู

ปฏิบัติการ สอน ค่าสอนพิเศษ  
ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 น าไปใช้ได้ในเรื่องดังต่อไปนี้  
1. ค่าวัสดุครุภัณฑ์และค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้างค่าจ้างชั่วคราวท่ีไม่ใช่ปฏิบัติการสอนค่าตอบแทน  

ค่าใช้สอย  
2. ส ารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารท่ัวไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20  



น าไปใช้ใน เร่ืองงานตามนโยบาย  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน เป็นเงินท่ีจัดสรรให้แก่สถานศึกษาท่ีมี

นักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน ชั้น ป.1 ถึง ม.3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
(ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)  

* นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท  
แนวการใช้ให้ใช้ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้  

ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ยืมใช้)  
ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน (แจกจ่าย)  
ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด)  
ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา)  
กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการ 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบส าคัญรับเงิน 

เป็นหลักฐาน  
* ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท / ปี  
* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,000 บาท / ปี  
รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

โดยทั่วไปใช้จ่ายตาม รายการดังต่อไปนี้  
* เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบ านาญ

ข้าราชการ   เงิน บ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ เงินค่าทดแทนส าหรับ   ผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษ
ข้าราชการบ านาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ ข้าราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บ านาญ  

“ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อ 
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ 
เงินช่วยเหลือ การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในการณีตายในระหว่างรับ
ราชการ  

“ เงินเลื่อนขั้นเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ” หมายความว่ารายจ่ายท่ีตั้ง
ไว้ เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับ



เงินเดือนข้าราชการท่ีได้รับ เลื่อนระดับ และหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิ
ข้าราชการ  

“ เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อ 
จ่ายเป็นเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

“ เงินสมทบของลูกจ้างประจ า ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบท่ี
รัฐบาล น าส่งเข้ากองทุนส ารอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า  

“ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ” หมายความ
ว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด า เนิน
ภายในประเทศ และหรือ ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมายาเยือน
ประเทศไทย  

“ เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งส ารองไว้เพื่อ
จัดสรร เปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  

“ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้
เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ  

“ เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อ 
เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการด าเนินงานเพ่ือรักษาความมั่นคงของประเทศ  

“ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” หมายความว่า รายจ่ายท่ีตั้งไว้เพื่อ
เป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

“ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ” หมายความว่า 
รายจ่ายท่ีตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานของรัฐ  

เงินนอกงบประมาณ 
 - เงินรายได้สถานศึกษา  
- เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
 - เงินลูกเสือ เนตรนารี 
 - เงินยุวกาชาด  
- เงินประกันสัญญา  
- เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์  



เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดจาก  

- ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเป็นราชพัสดุ  
- ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ท่ีไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ

สถานศึกษา  
- เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจ้างท า

ของจากเงิน งบประมาณ  
- ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน  
- ค่าขายทรัพย์สินท่ีได้มาจากเงินงบประมาณ  
งานพัสดุ  
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้าง

ออกแบบและควบคุม งาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการ
อ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีก าหนดไว้ในหนังสือ การ
จ าแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ  

“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ี
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ  แต่ไม่ รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง  

“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างท าของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และ การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การับขนในการ เดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ขอบข่ายภารกิจ  
- กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
- แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  



หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิก

พัสดุ  การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี  
3. จัดท าทะเบียนท่ีดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา  
4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นท่ีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

การศึกษา  
5. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ท่ีราชพัสดุการใช้

และการขอใช้อาคาร สถานท่ีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องควบคุม
ดูปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคาร
สถานท่ีการอนุรักษ์พลังงาน   การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้
เป็นระเบียบและสวยงาม  

6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ  
7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงการบ ารุงรักษา

และการพัสดุต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
8. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานใน

หน้าท่ี   
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสาร

ตามระเบียบท่ี เกี่ยวข้อง  
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา  
11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามล าดับขั้น  
12. ปฏิบัติอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม  



1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550  
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้

เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง ล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการได้ตามความจ าเป็น  

3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักค้าง  
3.1 ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน  
3.2 ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนท่ีไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับ

ได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน  
4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไม่พักค้าง  
4.1 หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนท่ีไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน  
4.2 หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน  
5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
6. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้น

ไป  
7. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ  
8. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าท่ีพักในประเทศ  
การเบิกค่าพาหนะ  
1. โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด  
2. กรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทาง

ราชการ ให้ใช้ ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่า
พาหนะนั้น  

3. ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
 - การเดินทางไป กลับ ระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานี

ยานพาหนะประจ าทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะที่ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน  
- การเดินทางไป กลับ ระหว่างสถานท่ีอยู่ ท่ีพัก กับสถานท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด

เดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เท่ียว  



- การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้
เบิกตามอัตราท่ี กระทรวงการคลังก าหนด คือ ให้เบิกตามท่ีจ่ายจริง ดังนี้ ระหว่างกรุงเทพมหานคร
กับเขตจังหวัดติดต่อ กรุงเทพมหานคร ไม่เกินเท่ียวละ 400 บาท เดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น
นอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเท่ียวละ 300 บาท  

- ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไป
ด้วยและเป็น เหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ 
(โดยแสดงเหตุผลและความ จ าเป็นไว้ในรายงานเดินทาง)  

- การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุ
ส่วนตัว (ลากิจ - ลาพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ กรณีมีการ เดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริง
โดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางท่ีได้รับค าสั่ง    ให้เดินทางไปราชการ  

- การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ
รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ 

ฝึกงาน ดู งาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย  
1. หลักการและเหตุผล 
 2. โครงการ/หลักสูตร  
3. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน  
4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ค่ารักษาพยาบาล  
ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้

ร่างกายกลับสู่สภาวะ ปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม)  
1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(8 ฉบับ)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2545  
2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 



 - บิดา  
- มารดา  
- คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย  
- บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้

ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ (ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็น
บุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว  

ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และลูกจ้างชาว
ต่างประเทศซึ่งได้รับ ค่าจ้างจากเงินงบประมาณ  

ค่ารักษาพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท  
1. ประเภทคนไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้

นอนพัก รักษาตัว น าใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีจ่ายเงิน  
2. ประเภทคนไข้ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรื อ

สถานพยาบาลของทาง ราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินน ามาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้
แพทย์รับรอง “หากผู้ป่วยมิได้เข้ารับการ รักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” 
และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรณียัง ไม่ได้เบิกจ่ายตรง  

การศึกษาบุตร  
ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอื่นใด

ท่ีสถานศึกษา เรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ  
1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
- พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ. 2547  
2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร  
- บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี 1 พฤษภาคมของทุกปี ไม่รวมบุตร

บุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอื่นแล้ว 
 - ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนท่ี 3 เป็นฝาแฝดสามารถน ามาเบิกได้ 4 คน  
- เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 

จ านวนเงินท่ีเบิกได้  
- ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท  



- ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือ เทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท  
- ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน  
1. ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2550  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549 
 2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
2.1 ได้รับค าส่ังให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องท่ี เว้นแต่  
2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว  
2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส  
2.1.3 ได้รับค าสัง่ให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องท่ีตามค าร้องขอของตนเอง  
2.2 ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส าานักงานในท้องท่ีท่ีรับราชการครั้งแรก

หรือท้องท่ีท่ีกลับ เข้ารับราชการใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช้าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน 2550 
(ฉบับท่ี 2) มาตรา 7)  

2.3 ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันท่ีเช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันท่ีรายงานตัว
เพื่อเข้ารับ หน้าท่ี (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14)  

2.4 ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระราคาบ้าน
ท่ีค้างช าระ อยู่ ในท้องท่ีท่ีไปประจ าส านักงานใหม่ มีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อน
ช าระเงินกู้ฯ มาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17)  

กองทุนบ าเหน็จบ าานาญข้าราชการ (กบข.)  
1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
1.1 พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 

(ส่วนท่ี เกี่ยวข้อง) 
 - บ านาญ หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก

สิ้นสุดลง  
- บ าเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิก

ภาพ ของสมาชิกสิ้นสุดลง  



- บ าเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินท่ีจ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีท่ี
สมาชิก หรือผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย  

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2542 2. ข้าราชการทุก
ประเภท (ยกเว้นราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ได้แก่ ข้าราชการครู 
ข้าราชการใหม่ ได้แก่ ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วันท่ี 27 มีนาคม 2540 เป็น
ต้น จะต้อง เป็นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุน สมาชิกท่ีจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อย
ละ 3 ของเงินเดือนเป็น ประจ าทุกเดือน รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 
ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะน าเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อ
จ่ายให้กับสมาชิกเมื่อออกจากราชการ  

ค าจ ากัดความ  
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการ

ปฎิบัติงาน และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในรอบ
ปีงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนโรงเรียน
อนุบาลวัดปรินายก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินตาม
แผนการปฏิบัติงานในรอบปี  

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้
จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ท้ังนี้อาจ ด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอื่นใด
ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ท่ีการใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อ
นักเรียน บุคลากร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ส านักงาน
เขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในรอบปีงบประมาณ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เพื่อด าเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  



โครงการ หมายถึง โครงการท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้จ่ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ  
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ท่ีก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนก

ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ 
 จ าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้  
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 

รายจ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
รวมถึงรายจา่ยท่ีก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว  

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายท่ี
จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง  

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนุบสนุน
การด าเนินงาน ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐองค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล
เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายท่ี ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น  

(1) เงินราชการลับ  
(2) เงินค่าปรับท่ีจ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ

จัดหา หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง  
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 (5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)  
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้  
(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน  
 


