
คำนำ 
โรงเรียนบานชุมแสง  ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณเพื่อใหบริหาร

และจัดการศึกษาดาน งบประมาณ ตามท่ีกระทรวงกระจายอำนาจมาให (ม.39)  การดูแล บำรุงรักษา 
ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท้ังท่ีเปนราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราช
พัสดุและท่ีเปนทรัพยสินอื่น รวมท้ังจัดหารายไดจากการบริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียม
การศึกษาท่ีไมขัดแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจหลักสถานศึกษา (ม.59 วรรคหนึ่ง)อีกท้ัง
ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงินการพัสดุ สถานท่ีและ
ทรัพยสินของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ  

โรงเรียนบานชุมแสงหวังเปนอยางยิง่วาคูมือการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
หลักธรรมาภิบาลตอไป 
 
 

โรงเรียนบานชุมแสง  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารงบประมาณ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียน 
จัดการศึกษาอยางเปนอิสระคลองตัวสามารถบรหิารการจัดการศึกษาไดสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
และมีความรับผิดชอบโรงเรียนนิติบุคคลนอกจากมีอำนาจหนาท่ีตามวัตถุประสงคขางตนแลวยังมี
อำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หนาท่ีของโรงเรียนข้ันพืน้ฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546กฎหมายการศึกษาแหงชาติและกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจึง
กำหนดใหโรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 

1. ใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูแทนนิติบุคคลในกิจการท่ัวไปของโรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับ 
บุคคลภายนอก 

2. ใหโรงเรียนมีอำนาจปกครองดูแลบำรุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
ท่ีมีผูบริจาคใหเวนแตการจำหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูบริจาคใหโรงเรียนตองไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรยีน 

3. ใหโรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพยสินตางๆท่ีมีผูอุทิศให 
หรือโครงการซื้อแลกเปล่ียนจากรายไดของสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดำเนินคดีเปนผูฟองรองหรือถูกฟองรองผูบริหารจะตองดำเนินคดีแทน 
สถานศึกษาหรือถูกฟองรวมกับสถานศึกษาถาถูกฟองโดยมิไดอยูในการปฏิบัติราชการในกรอบ 
อำนาจผูบริหารตองรับผิดชอบเปนการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำปและรายงานสาธารณะทุกส้ินปงบประมาณ 
1. งบประมาณท่ีสถานศึกษานำมาใชจาย 
1.1 แนวคิด 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ 
มีความคลองตัวโปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมท้ังจัดหารายไดจากบริการ
มาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนตอผูเรียน 
1.2 วัตถุประสงค 

เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระคลองตัวโปรงใส 
ตรวจสอบได 

1.2.1 เพื่อใหไดผลผลิตผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
1.2.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและ 

มีประสิทธิภาพ 
 
1.3 ขอบขายภารกิจ 

1.3.1 กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 



3) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2545 
4) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
5) แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 
2550 
2. รายจายตามงบประมาณจำแนกออกเปน 2 ลักษณะไดแก 
2.1 รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

(1) งบบุคลากร 
(2) งบดำเนินงาน 
(3) งบลงทุน 
(4) งบเงินอุดหนุน 
(5) งบรายจายอื่น 
งบบุคลากรหมายถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐไดแก 

รายจายท่ีจายในลักษณะเงินเดือนคาจางประจำคาจางช่ัวคราวและคาตอบแทนพนักงานราชการ 
รวมถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบดำเนินงานหมายถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำไดแกรายจาย 
ท่ีจายในลักษณะคาตอบแทนคาใชสอยคาวัสดุและคาสาธารณูปโภครวมถึงรายจายท่ีกำหนด 
ใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบลงทุนหมายถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายเพื่อการลงทุนไดแกรายจายท่ีจายในลักษณะ 
คาครุภัณฑคาท่ีดินและส่ิงกอสรางรวมถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะ 
รายจายดังกลาว 

งบเงินอุดหนุนหมายถึงรายจายท่ีกำหนดใหจายเปนคาบำรุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนงาน
ของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมิใชสวนกลางตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินหนวยงานในกำกับของรัฐองคการมหาชนรัฐวิสาหกิจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงเงินอุดหนนุงบพระมหากษัตริยเงินอุดหนนุศาสนา 

งบรายจายอื่นหมายถึงรายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่งหรือ 
รายจายท่ีสำนักงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายนี้เชนเงินราชการลับเงินคาปรับท่ีจายคืน
ใหแกผูขายหรือผูรับจางฯลฯ 

อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตอปการศึกษา 
ระดับกอนประถมศึกษา 1,700 บาท 
ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท 

การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนแบงการใชตามสัดสวนดานวิชาการ : ดานบริหาร 
ท่ัวไป : สำรองจายท้ัง 2 ดานคือ 

1. ดานวิชาการใหสัดสวนไมนอยกวารอยละ 60 นำไปใชไดในเรื่อง 
1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑท่ีจำเปนตอการเรียนการสอน 
1.2 ซอมแซมวัสดุอุปกรณ 
1.3 การพัฒนาบุคลากรดานการสอนเชนสงครูเขาอบรมสัมมนาคาจางช่ัวคราว 



ของครูปฏิบัติการสอนคาสอนพิเศษ 
2. ดานบริหารท่ัวไปใหสัดสวนไมเกินรอยละ 30 นำไปใชไดในเรื่อง 

2.1 คาวัสดุครุภัณฑและคาท่ีดินส่ิงกอสรางคาจางช่ัวคราวท่ีไมใชปฏิบัติการสอน 
คาตอบแทนคาใชสอย 

2.2 สำรองจายนอกเหนือดานวิชาการและดานบริหารท่ัวไปใหสัดสวนไมเกินรอย 
ละ20 นำไปใชในเรื่องงานตามนโยบาย 
เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

1. เปนเงินท่ีจัดสรรใหแกสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนยากจนเพื่อจัดหาปจจัยพื้นฐานท่ีจำเปนตอ 
การดำรงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเปนการชวยเหลือนักเรียนท่ียากจนช้ันป.1 ถึงม.3 ใหมี 
โอกาสไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (ยกเวนสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

2. นักเรียนยากจนหมายถึงนักเรียนท่ีผูปกครองมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 40,000 บาท 
3. แนวการใชใหใชในลักษณะถัวจายในรายการตอไปนี ้

3.1 คาหนังสือและอุปกรณการเรียน (ยืมใช) 
3.2 คาเส้ือผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน (แจกจาย) 
3.3 คาอาหารกลางวัน (วัตถุดิบจางเหมาเงินสด) 
3.4 คาพาหนะในการเดินทาง (เงินสดจางเหมา) 
3.5 กรณีจายเปนเงินสดโรงเรียนแตงต้ังกรรมการ 3 คนรวมกันจายเงินโดยใช 

ใบสำคัญรับเงินเปนหลักฐาน 
3.6 ระดับประถมศึกษาคนละ 1,000 บาท/ป 

1.1) รายจายงบกลาง 
(1) เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือบุตร 
(2) เงินเบ้ียหวัดบำเหน็จบำนาญ 
(3) เงินสำรองเงินสบทบและเงินชดเชยขาราชการ 
(4) เงินสมทบของลูกจางประจำ 

2.2 รายจายงบกลางหมายถึงรายจายท่ีต้ังไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
โดยท่ัวไปใชจายตามรายการดังตอไปนี้ 

(1) “เงินเบ้ียหวัดบำเหน็จบำนาญ” หมายความวารายจายท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงิน 
บำเหน็จบำนาญขาราชการเงินบำเหน็จลูกจางประจำเงินทำขวัญขาราชการและลูกจางเงินทดแทน 
ขาราชการวิสามัญเงินคาทดแทนสำหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
เงินชวยพิเศษขาราชการบำนาญเสียชีวิตเงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ 
ราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรมและเงินชวยคาครองชีพ 
ผูรับเบ้ียหวัดบำนาญ 

(2) “เงินชวยเหลือขาราชการลูกจางและพนักงานของรัฐ” หมายความวารายจาย 
ท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆใหแกขาราชการลูกจางและพนักงาน 
ของรัฐไดแกเงินชวยเหลือการศึกษาของบุตรเงินชวยเหลือบุตรและเงินพิเศษในกรณีตาย 
ในระหวางรับราชการ 

(3) “เงินเล่ือนข้ันเล่ือนอันดับเงินเดือนและเงินปรบัวุฒิขาราชการหมายความวา 



รายจายท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงินเล่ือนข้ันเล่ือนอันดับเงินเดือนขาราชการประจำปเงินเล่ือนข้ัน 
เล่ือนอันดับเงินเดือนขาราชการท่ีไดรับเล่ือนระดับและหรือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงระหวางป 
และเงินปรับวุฒิขาราชการ 

(4) “เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ” หมายความวารายจาย 
ท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนำสงเขากองทุนบำเหน็จ 
บำนาญขาราชการ 

(5) “เงินสมทบของลูกจางประจำ” หมายความวารายจายท่ีต้ังไวเพื่อจายเปนเงินสมทบ 
ท่ีรัฐบาลนำสงเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพลูกจางประจำ 

(6) “คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ” 
หมายความวารายจายท่ีต้ังไวเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน 
ภายในประเทศและหรือตางประเทศและคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมาเยือน 
ประเทศไทย 

(7) “เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน” หมายความวารายจายท่ีต้ังสำรองไว 
เพื่อจัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 

(8) “คาใชจายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความวารายจาย 
ท่ีต้ังไวเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(9) “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความวารายจาย 
ท่ีต้ังไวเพื่อเบิกจายเปนเงินราชการลับในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(10) “คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร”ิ หมายความวารายจาย 
ท่ีต้ังไวเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

(11) “คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการลูกจางและพนักงานของรัฐ” 
หมายความวารายจายท่ีต้ังไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการลูกจาง 
ประจำและพนักงานของรัฐ 

3. เงินนอกงบประมาณ 
3.1 เงินรายไดสถานศึกษา 
3.2 เงินภาษีหักณท่ีจาย 
3.3 เงินลูกเสือเนตรนาร ี
3.4 เงินยุวกาชาด 
3.5 เงินประกันสัญญา 
3.6 เงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค 

เงินรายไดสถานศึกษาหมายถึงเงินรายไดตามมาตรา 59 แหงพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดจาก 

1. ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีเปนราชพัสดุ 
2. คาบริการและคาธรรมเนียมท่ีไมขัดหรือแยงนโยบายวัตถุประสงคและภารกิจหลักของ 

สถานศึกษา 
3. เบ้ียปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาตอและเบ้ียปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทำ 

ของจากเงินงบประมาณ 



4. คาขายแบบรูปรายการเงินอุดหนุนอปท. รวมเงินอาหารกลางวัน 
5. คาขายทรัพยสินท่ีไดมาจากเงินงบประมาณ 

4. งานพัสดุ 
“การพัสดุ” หมายความวาการจัดทำเองการซื้อการจางการจางท่ีปรึกษาการจาง 

ออกแบบและควบคุมงานการแลกเปล่ียนการเชาการควบคุมการจำหนายและการดำเนินการ 
อื่นๆท่ีกำหนดไวในระเบียบนี ้

“พัสดุ” หมายความวาวัสดุครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีกำหนดไวในหนังสือการจำแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ 

“การซ้ือ” หมายความวาการซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ังทดลองและบริการ 
ท่ีเกี่ยวเนื่องอื่นๆแตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง”ใหหมายความรวมถึงการจางทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยและการจางเหมาบริการแตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ 
กระทรวงการคลังการรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการการจางท่ีปรึกษาการจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตามประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย 

4.1 ขอบขายภารกิจ 
4.1.1 กฎหมายระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
4.1.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม 
4.1.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2549 
4.1.4 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวย 

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสพ.ศ. 2549 
4.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

4.2.1 จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหาการซื้อการจางการเก็บรักษาและ 
การเบิกพัสดุการควบคุมและการจำหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1.2.2 ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
รายป 

1.2.3 จัดทำทะเบียนท่ีดินและส่ิงกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา 
1.2.4 ประสานงานและวางแผนในการใชพื้นท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปตาม 

แผนพัฒนาการศึกษา 
1.2.5 กำหนดหลักเกณฑวิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนท่ี 

ราชพัสดุการใชและการขอใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวของควบคุมดูปรับปรุงซอมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพเรียบรอยตอการใชงานและ
พัฒนาอาคารสถานท่ีการอนุรักษพลังงานการรักษาสภาพแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาใหเปนระเบียบและสวยงาม 

1.2.6 จัดเวรยามดูแลอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาใหปลอดภัยจากโจรภัย 



อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 
1.2.7 จัดวางระบบและควบคุมการใชยานพาหนะการเบิกจายน้ำมันเช้ือเพลิง 

การบำรุงรักษาและการพัสดุตางๆท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวของ 

1.2.8 ใหคำแนะนำช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับงานในหนาท่ี 

1.2.9 เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆไวเพื่อการตรวจสอบและดำเนินการ 
ทำลายเอกสารตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1.2.10 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆท้ังภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 

1.2.11 เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามลำดับช้ัน 
1.2.12 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
5.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

5.1.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
5.1.2 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และท่ีแกไข 

เพิ่มเติม 
5.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2550 
5.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การอนุมัติเดินทางไปราชการผูมีอำนาจอนุมัติใหเดินทางไปราชการอนุมัติ 
ระยะเวลาในการเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จส้ินการปฏบัิติราชการไดตามความจำเปน 

5.3 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบ้ียเล้ียงกรณีพักคาง 
5.3.1 ใหนับ 24 ช่ัวโมงเปน 1 วัน 
5.3.2 ถาไมถึง 24 หรือเกิน 24 ช่ัวโมงและสวนท่ีไมถึงหรือเกิน 24 ช่ัวโมงนับได 

เกิน12 ช่ัวโมงใหถือเปน 1 วัน 
5.4 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบ้ียเล้ียงเดินทางกรณีไมพักคาง 

5.4.1 หากนับไดไมถึง 24 ช่ัวโมงและสวนท่ีไมถึงนบัไดเกิน 12 ช่ัวโมงใหถือเปน 
1 วัน 

5.4.2 หากนับไดไมเกิน 12 ช่ัวโมงแตเกิน 6 ช่ัวโมงข้ึนไปใหถือเปนครึ่งวัน 
5.5 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
5.6 กรณีลากิจหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการใหนับเวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการ 

เปนตนไป 
5.7 กรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการใหถือวาสิทธิในการเบิกจาย 

เบ้ียเล้ียงเดินทางส้ินสุดลงเมื่อส้ินสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 



 
5.8 หลักเกณฑการเบิกคาเชาท่ีพักในประเทศ 

ขาราชการ ประเภทก. ประเภทข. 
ผูดำรงตำแหนงระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตำแหนง
เทียบเทาหรือพลทหารถึงจาสิบเอกพันจาสิบเอกพัน
จาอากาศเอก 
หรือพลตำรวจถึงจาสิบตำรวจ 

180 108 

ผูดำรงตำแหนงระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือตำแหนง 
ท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน 2 ลงมาหรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรม 
หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ลงมา 
หรือขาราชการทหารซึ่งมียศจาสิบเอกพันจาเอก 
พันจาอากาศเอกอัตราเงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ 
พันจาเอกพิเศษพันจาอากาศพิเศษถึงพันเอกนาวาเอก
นาวาอากาศเอกหรือขาราชการตำรวจซึ่งมียศ 
นายดาบตำรวจถึงพันตำรวจเอก 

240 126 

ผูดำรงตำแหนงระดับ 9 ข้ึนไปหรือตำแหนงท่ี
เทียบเทาหรือขาราชตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ัน
ต่ำข้ึนไปหรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 4 
ข้ึนไปหรือขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอกนาวาเอก
นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษนาวาเอก
พิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษข้ึนไปหรือขาราชการ
ตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจ
เอกพิเศษข้ึนไป 

240 144 

ประเภทก. ไดแก 
(1) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นท่ีท่ีต้ังสำนักงานซึง่ปฏิบัติราชการปกติ 
(2) การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 

ประเภทข. ไดแก 
(1) การเดินทางไปราชการในทองท่ีอื่นนอกจากท่ีกำหนดในประเภทก. 
(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนท่ีต้ังสำนักงานซึง่ปฏิบัติราชการ 

ปกติ 



บัญชีหมายเลข 3 
อัตราคาเชาท่ีพักในราชอาณาจักร 
ขาราชการ บาท : วัน 

ผูดำรงตำแหนงระดับ 8 ลงมาหรือตำแหนงเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 2 ลงมาหรือผูชวยผูพิพากษาหรือดะโตะยุติธรรมหรือ
ขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ลงมาหรือขาราชการทหารซึ่งมียศพัน
เอกนาวาเอกนาวาอากาศเอกลงมาหรือขาราชตำรวจซึ่งมียศ 
พันตำรวจเอกลงมา 

เหมาจายไมเกิน 
1,000 

ผูดำรงตำแหนงระดับ 9 หรือตำแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลาการซึ่ง
รับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ันต่ำหรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 4 หรือ
ขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอกนาวาเอกนาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพัน
เอกพิเศษนาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษหรือขาราชการตำรวจซึ่งมียศ
พันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ 

เหมาจายไมเกิน 
1,600 

ผูดำรงตำแหนงระดับ 10 ข้ึนไปหรือตำแหนงท่ีเทียบเทาหรือขาราชการตุลา
การซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 3 ข้ันสูงข้ึนไป 
หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 5 ข้ึนไปหรือ 
ขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรีพลเรือตรีพลอากาศตรีข้ึนไป 
หรือขาราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีข้ึนไปกรณีเดินทาง 
ไปราชการเปนหมูคณะหากผูดำรงตำแหนงดังกลาวขางตนเปนหัวหนาคณะ
และมีความจำเปนตองใชสถานท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพื่อเปนท่ีประสานงานของ
คณะหรือกับบุคคลอื่นใหเบิกคาเชาท่ีพักกรณีเชาหองชุดเบิกไดเทาท่ีเพิ่มข้ึน
สำหรับหองพักอีกหนึ่งหองหรือจะเบิกคาเชาชุดแทนก็ได 

เทาท่ีจายจริงไมเกิน 
2,500 

 
กรณีเพิ่มอีกหนึ่งหอง
เบิกเพิ่มไดเทาท่ีจาย
จริงไมเกิน 2,500 

กรณีเชาหองชุดเบิกได
เทาท่ี 

จายจริงไมเกิน 5,000 
หมายเหตุกรณีผูดำรงตำแหนงระดับ 8 ลงมาและผูดำรงตำแหนงระดับ 9 หัวหนาสวนราชการ 
สามารถกำหนดหลักเกณฑอัตราคาเชาท่ีพักเหมาจายต่ำกวาท่ีกำหนดไดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6
แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

5.9 กรณีเดินทางไปราชการในทองท่ีท่ีมีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเท่ียว 
1) ใหเบิกคาท่ีพักสูงกวาอัตราท่ีกรมฯกำหนดเพิ่มข้ึนอีกไมเกินรอยละ 25 กรมฯ 

กำหนดไว 6 จังหวัดดังนี้ 1. จ.ชลบุรี (บางแสนพัทยา) 2. จ.ภูเก็ต 3. จ.พังงา 4. จ.กระบ่ี 
5. จ.สุราษฎรธานี (เกาะสมุย) 6. จ.ตราด (เกาะชาง) 
6. การเบิกคาพาหนะ 

6.1 โดยปกติใหใชยานพาหนะประจำทางและใหเบิกคาพาหนะโดยประหยัด 
6.2 กรณีไมมียานพาหนะประจำทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแก 

ทางราชการใหใชยานพาหนะอื่นไดแตตองช้ีแจงเหตุผลและความจำเปนไวในหลักฐานขอเบิก 
คาพาหนะนั้น 

6.3 ขาราชการระดับ 6 ข้ึนไปเบิกคาพาหนะรับจางไดในกรณีตอไปนี ้
6.3.1 การเดินทางไป-กลับระหวางสถานท่ีอยูท่ีพักหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการ 

กบัสถานียานพาหนะประจำทางหรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีใชเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 



6.3.2 การเดินทางไป-กลับระหวางสถานท่ีอยูท่ีพักกับสถานท่ีปฏิบัติราชการ 
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไมเกิน 2 เท่ียว 

6.3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครกรณีเปนการเดินทางขามเขต 
จังหวัดใหเบิกตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกำหนดคือใหเบิกตามท่ีจายจริงดังนี้ระหวาง 
กรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดตอกรุงเทพมหานครไมเกินเท่ียวละ 400 บาทเดินทางขามเขต 
จังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกลาวขางตนไมเกินเท่ียวละ 300 บาท 

6.4 ผูไมมีสิทธิเบิกถาตองนำสัมภาระในการเดินทางหรือส่ิงของเครื่องใชของทางราชการ 
ไปดวยและเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจำทางใหเบิกคาพาหนะรับจาง
ได(โดยแสดงเหตุผลและความจำเปนไวในรายงานเดินทาง) 

6.5 การเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถกลับเมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติราชการเพราะม ี
เหตุสวนตัว (ลากิจ-ลาพักผอนไว) ใหเบิกคาพาหนะเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคำส่ังใหเดินทาง
ไปราชการกรณีมีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้นใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยไม
เกินอัตราตามเสนทางท่ีไดรับคำส่ังใหเดินทางไปราชการ 

6.6 การใชยานพาหนะสวนตัว (ใหขออนุญาตและไดรับอนุญาตแลว) ใหไดรับเงินชดเชยคือ
รถยนตกิโลเมตรละ 4 บาท 
7. คาใชจายในการฝกอบรม 

การฝกอบรมหมายถึงการอบรมประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ 
ฝกงานดูงานการฝกอบรมประกอบดวย 

1. หลักการและเหตุผล 
2. โครงการ/หลักสูตร 
3. ระยะเวลาจัดท่ีแนนอน 
4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมจัดงานและประชุมระหวาง 

ประเทศพ.ศ. 2549 
2. หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการจัดฝกอบรมและคาใชจายในการจัดงาน 

 
8. เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหนง 

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหนงครูท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 

ครูเช่ียวชาญพิเศษ 13,000 
ครูเช่ียวชาญ 9,900 

ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 
ครูชำนาญการ 3,500 

9. คารักษาพยาบาล 
คารักษาพยาบาลหมายถึงเงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อใหรางกาย 

กลับสูสภาวะปกติ (ไมใชเปนการปองกันหรือเพื่อความสวยงาม) 



9.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
9.1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. 2523 และ 

แกไขเพิ่มเติม (8 ฉบับ) 
9.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาลพ.ศ. 2545 
9.2 ผูท่ีมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลคือผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 

9.2.1 บิดา 
9.2.2 มารดา 
9.2.3 คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 
9.2.4 บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแลวแต 

เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนคนไรความสามารถ (ศาลส่ัง) ไมรวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยก
ใหเปนบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแลว 

9.3 ผูมีสิทธิหมายถึงขาราชการลูกจางประจำผูรับเบ้ียหวัดบำนาญและลูกจางชาว 
ตางประเทศซึ่งไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ 



 

คารักษาพยาบาล 
 
 

แบงเปน 2 ประเภท 
 
 

ประเภทไขนอก               ประเภทไขใน 
 

ประเภทไขนอกหมายถึงเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมไดนอน 
พักรักษาตัวนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายไมเกิน 1 ปนับจากวันท่ีจายเงิน 

ประเภทไขในหมายถึงเขารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนหรือสถานพยาบาล 
ของทางราชการสถานพยาบาลเอกชนใชใบเสร็จรับเงินนำมาเบิกจายเงินพรอมใหแพทยรับรอง 
“หากผูปวยมิไดเขารับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาล 
ทางราชการใชหนังสือรับรองสิทธิกรณียังไมไดเบิกจายตรง 
10. การศึกษาบุตร 

คาการศึกษาของบุตรหมายความวาเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนหรือเงินอื่นใด 
ท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกใหเปนสวัสดิการกับขาราชการผูมีสิทธิ 

10.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
10.1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2523 
10.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การศึกษาของบุตรพ.ศ. 2547 
10.1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางท่ีกค 0422.3/ว 161 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 

2552เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนและกรมบัญชีกลางท่ีกค 0422.3/ว 226 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง 
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

10.2 ผูท่ีมีสิทธิรับเงินคาการศึกษาของบุตร 
10.2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไมเกิน 25 ปบริบูรณในวันท่ี 1 พฤษภาคมของ 

ทุกปไมรวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึง่ไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแลว 
10.2.2 ใชสิทธิเบิกได 3 คนเวนแตบุตรคนท่ี 3 เปนฝาแฝดสามารถนำมาเบิกได 

ท้ัง 4 คน 
10.2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปนับต้ังแตวันเปดภาคเรียน 

ของแตละภาค 
จำนวนเงินท่ีเบิกได 

1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเทาเบิกไดปละไมเกิน 4,650 บาท 
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทาเบิกไดปละไมเกิน 3,200 บาท 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตร 



วิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเทาเบิกไดปละไมเกิน 3,900 บาท 
4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาเบิกไดปละไมเกิน 11,000 บาท 

11. คาเชาบาน 
11.1 ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

11.1.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการพ.ศ. 2550 
11.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบาน 

พ.ศ. 2549 
11.2 สิทธิการเบิกเงินคาเชาบาน 

11.2.1 ไดรับคำส่ังใหเดินทางไปประจำสำนักงานใหมในตางทองท่ี 
เวนแต 

11.2.1.1 ทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 
11.2.1.2 มีเคหสถานเปนของตนเองหรือคูสมรส 
11.2.1.3 ไดรับคำส่ังใหเดินทางไปประจำสำนักงานใหมในตาง 

ทองท่ีตามคำรองขอของตนเอง 
11.2.2 ขาราชการผูไดรับคำส่ังใหเดินทางไปประจำสำนักงานในทองท่ีท่ี 

รับราชการครั้งแรกหรือทองท่ีท่ีกลับเขารับราชการใหมใหมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบาน (พระราช
กฤษฎีกาคาเชาบาน 2550 (ฉบับท่ี 2) มาตรา 7) 

11.2.3 ขาราชการมีสิทธิไดรบัเงินคาเชาบานต้ังแตวันท่ีเชาอยูจริงแตไม 
กอนวันท่ีรายงานตัวเพื่อเขารับหนาท่ี (พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน 2547 มาตรา 14) 

11.2.4 ขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานไดเชาซื้อหรือผอนชำระ 
เงินกูเพื่อชำระราคาบานท่ีคางชำระอยูในทองท่ีท่ีไปประจำสำนักงานใหมมีสิทธินำหลักฐานการชำระ
คาเชาซื้อหรือคาผอนชำระเงินกูฯมาเบิกได (พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน 2547 มาตรา 17) 

12. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) 
12.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

12.1.1 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการพ.ศ. 2539 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ (สวนท่ีเกี่ยวของ) 

บำนาญหมายความวาเงินท่ีจายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของ 
สมาชิกส้ินสุดลง 

บำเหน็จหมายความวาเงินท่ีจายใหแกสมาชิกโดยจายใหครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกส้ินสุดลง 

บำเหน็จตกทอดหมายความวาเงินท่ีจายใหแกทายาทโดยจายใหครั้งเดียวในกรณี 
ท่ีสมาชิกหรือผูรับบำนาญถึงแกความตาย 

12.1.2 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
12.2 ขาราชการทุกประเภท (ยกเวนขาราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเปน 

สมาชิกกบข.ไดแกขาราชการครูขาราชการใหมไดแกผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาเปนราชการต้ังแต
วันท่ี27 มีนาคม 2540 เปนตนไปจะตองเปนสมาชิกกบข. และสะสมเงินเขากองทุนสมาชิกท่ีจายสะสม



เขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจำทุกเดือนรัฐบาลจะจายเงินสมทบใหกับสมาชิก
ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจำทุกเดือนเชนเดียวกันและจะนำเงินดังกลาว 
ไปลงทุนหาผลประโยชนเพื่อจายใหกับสมาชิกเมื่อออกจากราชการ 

13. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 

ในระเบียบนี้ช.พ.ค. หมายความวาการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาการจัดต้ังช.พ.ค. มีความมุงหมายเพื่อเปนการกุศลและมีวัตถุประสงคใหสมาชิกได 
ทำการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค. ท่ีถึง 
แกกรรมหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาจัดการศพและเงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามท่ี 
คณะกรรมการช.พ.ค. กำหนดครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค. หมายถึงบุคคลตามลำดับดังนี ้

1. คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายบุตรบุญธรรมบุตรนอกสมรสท่ีบิดา
รับรองแลวและบิดามารดาของสมาชิกช.พ.ค. 

2. ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิกช.พ.ค. 
3. ผูอุปการะสมาชิกช.พ.ค. 
ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งท่ียังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกยังไมขาดสาย 

แลวแตกรณีในลำดับหนึ่งๆบุคคลท่ีอยูในลำดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหครอบครัว 
ตามระเบียบนี้ 

การสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค. สำหรับบุตรใหพิจารณาใหบุตรสมาชิกช.พ.ค. 
ไดรับความชวยเหลือเปนเงินทุนสำหรับการศึกษาเลาเรียนเปนลำดับแรก 

สมาชิกช.พ.ค. ตองระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห 
สมาชิกช.พ.ค. มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ตองปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
2. สงเงินสงเคราะหรายศพเมื่อสมาชิกช.พ.ค. อื่นถึงแกกรรมศพละหนึ่งบาทภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี ้
3. สมาชิกช.พ.ค. ท่ีเปนขาราชการประจำขาราชการบำนาญและผูท่ีมีเงินเดือนหรือรายได 

รายเดือนตองยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือนหรือเงินบำนาญเปนผูหักเงินเพื่อชำระเงนิ 
สงเคราะหรายศพณท่ีจายตามประกาศรายช่ือสมาชิกช.พ.ค. ท่ีถึงแกกรรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

การจัดซื้อจัดจาง 

วิธีตกลงราคา (ไมเกิน 10,000  บาท) 

 

1. จัดทำหนังสือขอใหดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง 

2. ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  

3. ขอใบเสนอราคาจากผูขายหรือผูรับจาง 

4. ตรวจสอบเอกสารใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางจากผูอำนวยการสถาบัน ฯ 

6. แจงผลการจัดซื้อ/จัดจางใหผูขายหรือผูรับจางเพื่อดำเนินการจัดสงสินคา 

7. ตรวจรับสินคาและเอกสารใหถูกตองตรงท่ีไดขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง 

8. ใหคณะกรรมการตรวจรับ 

9. ลงบัญชีพัสดุ 

10. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง 

11. จัดทำใบเบิกพัสดุ 

12. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจาย 

 

 

 

 



 

 

 

 

การจัดซื้อจัดจาง 

วิธีตกลงราคา (วงเงิน 10,000  บาท แตไมเกิน 100,000 บาท) 

1. จัดทำหนังสือขอใหดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง 

2. ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  

3. ขอใบเสนอราคาจากผูขายหรือผูรับจาง 

4. ตรวจสอบเอกสารใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางจากผูอำนวยการสถาบัน ฯ 

6. จัดทำใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจางใหผูอำนวยการสถาบัน ฯ ลงนาม 

7. ติดตอผูขายหรือผูรับจางเซ็นใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจาง  ติดอากรสแตมปในใบส่ังจาง 

8. แจงผลการจัดซื้อ/จัดจางใหผูขายหรือผูรับจางเพื่อดำเนินการจัดสงสินคา 

9. ตรวจรับสินคาและเอกสารใหถูกตองตรงท่ีไดขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง 

10. จัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุใหคณะกรรมการลงนามตรวจรับ 3 คน 

11. ลงบัญชีพัสดุ 

12. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจาง 

13. จัดทำใบเบิกพัสดุ 

14. มอบงานการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน 

 

 

 
 

การเบิกเงินการจัดซื้อ/จัดจาง 

1. รับมอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจาง จากงานพัสดุ   



2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจาย 

3. ลงบัญชีควบคุมการใชจายเงินงบประมาณเพื่อตรวจสอบสถานะทางการของของสถาบัน ฯ 

4. จัดทำหนางบงบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ 

5. ใหผูมีอำนาจลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ 

6. ลงสมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (เลมชมพู) 

7. จัดทำสำเนาจัดเก็บเขาแฟมเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง 

8. จัดสงเอกสารเพื่อใชในการเบิกจายไปยังกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

9. ประสานงานกองคลัง สำนักงานอธิการบดีในการเบิกจาย 

10. ไดรับหนางบประมาณกลับคืนเพื่อจัดเก็บเปนสำเนาในการเบิกจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจายเงินคาตอบแทนเงินประจำตำแหนงผูบริหาร 

1. ตรวจทานงบประมาณ การไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจำปของสถาบัน ฯ 

2. จัดทำหนังสือขออนุมัติคาตอบแทนประจำตำแหนง พรอมแนบคำส่ังแตงต้ังผูบริหาร 

3. ใหผูมีอำนาจลงนามอนุมัติ 

4. ลงบัญชีควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของสถาบัน ฯ 

5. จัดทำงบหนางบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ  



6. ใหผูมีอำนาจลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ 

7. ลงสมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (เลมชมพู) 

8. จัดทำสำเนาจัดเก็บเขาแฟมเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง 

9. จัดสงเอกสารเพื่อใชในการเบิกจายไปยังกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

10. ประสานงานกองคลัง สำนักงานอธิการบดีในการเบิกจาย 

11. ไดรับหนางบประมาณกลับคืนเพื่อจัดเก็บเปนสำเนาในการเบิกจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจายเงินเดือน 

(พนักงานประจำ) 

1. จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเดือนพนักงานพรอมแนบคำส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เรื่อง  การจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. จัดทำใบเบิกเงินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. บันทึกขอมูลในระบบ Huris 

4. เสนอใหผูบังคับบัญชาลงนามในเอกสาร 

5. จัดทำสำเนาจัดเก็บเขาแฟมเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง 

6. จัดสงเอกสารเพื่อใชในการเบิกจายไปยังกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 



 

การเบิกจายเงินเดือน 

(พนักงานช่ัวคราว) 

1. ตรวจสอบงบประมาณการไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได 

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเดือนพนักงานพรอมแนบคำส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เรื่อง  การจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

3. จัดทำใบเบิกเงินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. บันทึกขอมูลในระบบ Huris 

5. เสนอใหผูบังคับบัญชาลงนามในเอกสาร 

6. ใหผูมีอำนาจลงนาม 

7. ในเอกสารท่ีจัดพิมพจากระบบ Huris 

8. จัดทำสำเนาจัดเก็บเขาแฟมเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง 

9. จัดสงเอกสารเพื่อใชในการเบิกจายไปยังกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

 

 

การเบิกเงินอื่น ๆ 

1. ตรวจสอบงบประมาณการไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได 

2. จัดทำบันทึกขออนุมัติคาใชจาย 

3. ใหผูอำนวยการสถาบัน ฯ ลงนามอนุมัติ 

4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจาย 

5. จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินคาใชจาย 

6. ใหผูอำนวยการสถาบัน ฯ ลงนามอนุมัติ 

7. ลงบัญชีควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของสถาบัน ฯ 

8. จัดทำงบหนางบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ  

9. ใหผูมีอำนาจลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ 

10. ลงสมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการ (เลมชมพู) 

11. จัดทำสำเนาจัดเก็บเขาแฟมเพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง 

12. จัดสงเอกสารเพื่อใชในการเบิกจายไปยังกองคลัง สำนักงานอธกิารบดี 



13. ไดรับหนางบประมาณกลับคืนเพื่อจัดเก็บเปนสำเนาในการเบิกจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแนวทางการดำเนินการเบิกจายงบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


