
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศนโรงเรียน 

เปนโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาคนไทย 4.0 เพิ่มพูนทักษะและความรูคูคุณธรรม 

สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ำ นอมนำเศรษฐกจิพอเพียง 

 

พันธกิจโรงเรียนวัดหนองโพรง 

 จัดการศึกษาใหผูเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดหาและพฒันาครู แหลงเรียนรู และอาคาร

สถานที่ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

เปาประสงคโรงเรยีนวัดหนองโพรง 

ผูเรียนทุกคนเปนคนดี เกง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 

 

อักษรชื่อยอโรงเรียน ว.ส. 

สีประจำโรงเรียน แดง – ขาว 

      สีแดง หมายถึง ความรู ภูมิปญญา ความรัก ความสามัคคี 

 สีขาว หมายถึง ความบรสิุทธ์ิ มีคุณธรรม จริยธรรม มรีะเบยีบวินัย 

ปรัชญาโรงเรียน การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

คำขวัญ ทักษะดี  งานอาชีพเดน  เนนคุณธรรม 

อัตลักษณผูเรียน ย้ิม  ไหว  ทักทาย  ใชเทคโนโลยี 

เอกลักษณโรงเรยีน งานอาชีพเดน  เนนเทคโนโลยี 

คติพจนโรงเรียน สุสสฺูสา สุตวฑฺฒนี  (การศึกษา พัฒนาความรู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
สมรรถนะสำคญัของผูเรียน 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครูเชียงราย (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอด

ความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอนัจะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การ

เลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื ่อสาร ที ่มี

ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค  

การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

เกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   ที่เผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ  ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสนิใจ

ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเน่ือง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสราง

เสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ  อยางเหมาะสม  การปรับตัวใหทันกบั

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน  การ

แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนครเูชียงราย (ฉบบัปรับปรงุ พทุธศักราช 2562)  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสงัคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังน้ี 

 1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

 2.  ซื่อสัตยสจุริต 

 3.  มีวินัย 

 4.  ใฝเรียนรู 

 5.  อยูอยางพอเพียง 



 
 
 6.  มุงมั่นในการทำงาน 

 7.  รักความเปนไทย 

 8.  มีจิตสาธารณะ 

 

คานิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช. 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิง่ที่ดีงามเพือ่สวนรวม 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน 

 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏิบัติตามพระราชดำรสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจกัอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมทีจ่ะขยายกิจการ

เมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี 

 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกเิลสมีความละอายเกรงกลัวตอ

บาปตามหลกัของศาสนา 

 12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรยีนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางเปน

อิสระ  คลองตัว  สามารถบริหารการจัดการศึกษาไดสะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพแ5ละมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอำนาจหนาที่ตามวัตถุประสงคขางตนแลว  ยังมีอำนาจหนาที่ตามที่กฏระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ  2546  ลงวันที่  7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศึกษาแหงชาติ  และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดให

โรงเรียนนิติบุคคลมีอำนาจหนาที่  ดังน้ี 

1. ใหผูอำนวยการโรงเรียนเปนผูแทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

2. ใหโรงเรียนมีอำนาจปกครอง  ดูแล  บำรุง  รักษา  ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสนิที่มีผูบรจิาคให  

เวนแตการจำหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูบริจาคใหโรงเรียน  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 

3. ใหโรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือดำเนินการทางทะเบียนทรัพยสินตางๆ  ที่มีผูอุทิศใหหรือโครงการซื้อ  

แลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนดำเนินคณดีเปนผูฟองรองหรือถูกฟองรอง  ผูบริหารจะตองดำเนินคดีแทนสถานศึกษาหรือ

ถูกฟองรวมกับสถานศึกษา  ถาถูกฟองโดยมิไดดอยูในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบอำนาจ  ผูบริหารตอง

รับผิดชอบเปนการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดทำงบดุลประจำปและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งบประมาณที่สถานศึกษานำมาใชจาย 

1. แนวคิด 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว  

โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสมัฤทธ์ิและบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสิทของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทาง

การศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ  คลองตัว  โปรงใสตรวจสอบได 

2.1 เพื่อใหไดผลผลิต  ผลลพัธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

2.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและประสทิธิภาพ 

3. ขอบขายภารกิจ 

3.1 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวของ 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่  2) 

2.  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 

3.  ระเบียบวาดวยการบรหิารงบประมาณ  พ.ศ.  2545 

4.  หลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

5.  แนวทางการกระจายอำนาจการบรหิารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  กำหนด

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายจายตามงบประมาณ   

จำแนกออกเปน  2  ลักษณะ 

1.  รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

-  งบบุคลากร 

- งบดำเนินงาน 

- งบลงทุน 

- งบเงินอุดหนุน 

- งบรายจายอื่น 

งบบุคลากร  หมายถึง  รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ไดแกรายจายที่จายใน

ลักษณะเงินเดือน  คาจางประจำ  คาจางช่ัวคราว  และคาตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงราจจายที่กำหนดใหจาย

จากงบรายจายอื่นใดในลักษณะราจจายดังกลา 

งบดำเนินงาน  หมายถึง  รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ  ไดแก  รายจายที่จายใน 

ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงราจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด

ในลักษณะรายจายดังกลาว 

 งบลงทุน  หมายถึง  รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ  คา

ที่ดินและสิ่งกอสราง  รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบดำเนินงาน  หมายถึง  รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ  ไดแก  รายจายที่จายใน 

ลักษณะคาตอบแทน  คาใชสอย  คาวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด

ในลักษณะรายจายดังกลาว 

 งบลงทุน  หมายถึง  รายจายที่กำหนใหจายเพื่อการลงทุน  ไดแก  รายจายที่จายในลักษณะคาครุภัณฑ  คา

ที่ดินและสิ่งกอนสราง  รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจายที่กำหนดใหจายเปนคาบำรุงหรือเพื่อชวยเหลือสนับสนุนงานของหนวยงาน

อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ  ซึ ่งมิใชสวนกลางตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

หนวยงานในกำกับของรัฐ  องคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ ่น  รวมถึงเงินอุดหนุน  งบ

พระมหากษัตริย  เงินอุดหนุนศาสนา  

 งบรายจายอื่น  หมายถึง  รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง  หรือรายจายที่

สำนักงานงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี  เชน  เงินราชการลับ  เงินคาปรับ  ที่จายคืนใหแกผูขายหรือผู

รับจาง  ฯลฯ 

 

 



 
 
 อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนตอปการศึกษา 

  ระดับกอนประถมศึกษา   1,700  บาท 

  ระดับประถมศึกษา   1,900  บาท 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   3,500  บาท 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3,800  บาท 

 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  แบงการใชตามสัดสวน  ดานวิชาการ  :  ดานบรหิารทั่วไป  :  สำรอง

จายทั้ง  2  ดานคือ 

1.  ดานวิชาการ  ใหสัดสวนไมนอยกวารอยละ  60  นำไปใชไดในเรื่อง 

1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑทีจ่ำเปนตอการเรียนการสอน 

1.2 ซอมแซมวัสดุอุปกรณ 

1.3 การพัฒนาบุคลาการดานการสอน  เชน  สงครเูขาอบรมสัมมนา  คาจางช่ัวคราวของครูปฏิบัติการ

สอน  คาสอนพิเศษ 

2. ดานบริหารทั่วไป  ใหสัดสวนไมเกินรอยละ  30  นำไปใชไดในเรื่อง 

2.1 คาวัสดุ  ครุภัณฑและคาที่ดิน  สิ่งกอสราง  คาจางช่ัวคราวทีไ่มใชปฏิบัติการสอนคาตอบแทน           

คาใชสอย 

2.2 สำรองจายนอกเหนือดานวิชาการและดานบรหิารทั่วไป  ใหสัดสวนไมเกินรอยละ  20  นำไปใชใน

เรื่องงานตามนโยบาย 

เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

1. เปนเงินทีจ่ัดสรรใหแกสถานศึกษาทีม่ีนักเรียนยากจน  เพื่อจดัหาปจจัยพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตและ

เพิ่มโอกาศทางการศึกษา  เปนการชวยเหลือนักเรียนนที่ยากจน  ช้ันป.1  ถึง ม.3  ใหมีโอกาสไดรบัการศึกา

ในระดับทีสู่งข้ึน (ยกเวนสถานศึกษาสงักัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 

2. นักเรียนยากจน  หมายถึง  นักเรียนทีผู่ปกครองมีรายไดตอครัวเรือน  ไมเกิน  40,000  บาท 

3. แนวการใช 

ใหใชในลักษณะ  ถัวจาย  ในรายการตอไปน้ี 

3.1 คาหนังสือและอปุกรณการเรียน(ยืมใช) 

3.2 คาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน(แจกจาย) 

3.3 คาอาหารกลางวัน  (วัตถุดิบ  จางเหมา  เงินสด) 

3.4 คาพาหนะในการเดินทาง  (เงินสด  จางเหมา) 

3.5 กรณีจายเปนเงินสด  โรงเรียนแตงต้ังกรรมการ  3  คน  รวมกันจายเงินโดยใชใบสำคัญรบัเงินเปน

หลักฐาน 



 
 

3.6 ระดับประถมศึกษา  คนละ 1,000  บาท/ป 

3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คนละ  3,000  บาท/ป 

1.1 รายจายงบกลาง 

1. เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินชวยเหลอืบุตร 

2. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 

3. เงินสำรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยขาราชการ 

4. เงินสมทบของลูกจางประจำ 

2. รายจายงบกลาง  หมายถึง  รายจายที่ต้ังไวเพื่อจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใชจาย

ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. “เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเพื่อจายเปนเงินบำนาญ 

ขาราชการ  เงินบำเหน็จลูกจางประจำ  เงินทำขวัญขาราชการและลูกจาง  เงินทดแทนขาราชการวิสามัญ  เงินคา

ทดแทนสำหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

เงินชวยพิเศษขาราชการบำนาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะหผูประสบภัยเน่ืองจากการชวยเหลือ   

ขาราชการ  การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัด

บำนาญ 

2. “เงินชวยเหลือขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเพื่อ 

จายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ  ไดแก  เงินชวยเหลือ

การศึกษาของบุตร  เงินชวยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในการณีตายในระหวางรับราชการ 

3. “เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ  หมายความวารายจายที่ต้ังไว 

เพื่อจายเปนเงินเลือ่นข้ันเลื่อนอนัดับเงนิเดือนขาราชการประจำป  เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงนเดือนขาราชการทีไ่ดรับ

เลื่อนระดับ  และหรือแตงต้ังใหดำรงตำแหนงระหวางปและเงินปรับวุฒิขาราชการ 

4. “เงินสำรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยของขาราชการ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเพื่อ 

จายเปนเงินสำรอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลนำสงเขากองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 

5. “เงินสมทบของลูกจางประจำ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเพื่อจายเปนเงินสมทบที่ 

รัฐบาลนำสงเขากองทุนสำรอง  เลี้ยงชีพลูกจางประจำ 

6. “คาใชจายเกีย่วกับการเสด็จพระราชดำเนและตอนรับประมุขตางประเทศ  หมายความวา   

รายจายที่ตั้งไวเพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ  และหรือ

ตางประเทศ  และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศที่มายาเยือนประเทศไทย 

7. “เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังสำรองไวเพื่อ 

จัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 



 
 

8. “คาใชจายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไว 

เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

9. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเพื่อ 

เบิกจายเปนเงินราชการลับในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

10. “คาใชจายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ”  หมายความวา  รายจายที่ต้ังไวเพื่อ 

เปนคาใชจาในการดำเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

11. “คาใชจายในการรำษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานของรัฐ”  หมายความวา   

รายจายที่ต้ังไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ  ลูกจางประจำ  และพนักงานของรัฐ 

 

เงินนอกงบประมาณ 

1. เงินรายไดสถานศึกษา 

2. เงินภาษีหัก  ณ  ที่จาย 

3. เงินลกูเสือ  เนตรนาร ี

4. เงินยุวกาชาด 

5. เงินประกันสัญญา 

6. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค 

เงินรายไดสถานศึกษา  หมายถึง  เงินรายไดตามมาตรา  59  แหง  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  

ซึ่งเกิดจาก   

1. ผลประโยชนจากทรัพยสินทีเ่ปนราชพัสดุ 

2. คาบริการและคาธรรมเนียม  ที่ไมขัดหรือแยงนโยบาย  วัตถุประสงคและภารกจิหลักของสถานศึกษา 

3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาตอและเบี้ยปรับการผิดสญัญาซื้อทรัพยสินหรือจางทำของจากเงิน

งบประมาณ 

4. คาขายแบบรูปรายการ  เงินอุดหนุน  อปท.  รวมเงินอาหารกลางวัน 

5. คาขายทรัพยสินที่ไดมาจากเงินงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานพัสดุ 

 “การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจาง  การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและ

ควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม  การจำหนาย  และการดำเนินการอื่นๆ  ที่กำหนดไวในระเบียบน้ี 

 “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่กำหนดไวในหนังสอื  การจำแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ  หรือการจำแนกประเภทรายจาย  ตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

 “การซื้อ”  หมายความวา  การซื้อพัสทุุกชนิดทั้งทีม่ีการติดต้ัง  ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ  แตไม

รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

 “การจาง”  ใหหมายความรวมถึง  การจางทำของและการบัขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ

การจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลงั  การับขนในการ

เดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  การจางที่ปรึกษ  การจางออกแบบและ

ควบคุมงาน  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

ขอบขายภารกิจ 

1. กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และแกไขเพิ่มเติม 

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส  พ.ศ.  2549 

4. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรี  วาดวยการพสัดุดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส   

พ.ศ.  2549 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกบัจัดหา  การซื้อ  การจาง  การเก็บรักษา  และการเบกิพัสดุ  การควบคุม  

และการจำหนายพัสดุใหเปนไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวของ 

2. ควบคุมการเบิกจายเงินตามประเภทเงิน  ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป 

3. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งกอสรางทุกประเภทของสถานศึกษา 

4. ประสานงานและวางแผนในการใชพื้นที่ของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามแผนพฒันาการศึกษา 

5. กำหนดหลักเกณฑวิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนทีร่าชพัสดุการใชและการขอใชอาคาร

สถานที่ของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของควบคุมดู  ปรบัปรุง  ซอมแซม  

บำรุงรักษาครุภัณฑ  ใหอยูในสภาพเรียบรอยตอการใชงานและพฒันาอาคารสถานที่  การอนุรกัษพลงังาน  

การรกัษาสภาพแวดลอม  และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาใหเปนระเบียบและสวยงาม 

6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาใหปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและภัยอื่นๆ 



 
 

7. จัดวางระบบและควบคุมการใชยานพาหนะ  การเบิกจายน้ำมันเช้ือเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุตางๆ  

ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

8. ใหคำแนะนำ  ช้ีแจง  และอำนวยความสะดวกแกบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหนาที ่

9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานตางๆ  ไวเพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบที่

เกี่ยวของ 

10. ประสานงานและใหความรวมมือกบัหนวยงานตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหนาที่ตามลำดับข้ัน 

12. ปฏิบัติอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน 

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

1.2 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2550 

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

การอนุมัติเดินทางไปราชการ  ผูมีอำนาจอนุมัติใหเดินทางไปราชการ  อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง

ลวงหนา  หรอืระยะเวลาหลงัเสรจ็สิ้นการปฏิบัติราชการไดตามความจำเปน 

3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง  กรณีพกัคาง 

3.1 ใหนับ  24  ช่ัวโมงเปน  1  วัน 

3.2 ถาไมถึง  24  ช่ัวโมงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  และสวนที่ไมถึงหรือเกิน  24  ช่ัวโมง  นับไดเกิน  12  ช่ัวโง  

ใหถือเปน  1 วัน 

4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  กรณีไมพักคาง 

4.1 หากนับไดไมถึง  24  ช่ัวโมงและสวนที่ไมถึงนับไดเกิน  12  ช่ัวโมง  ใหถือเปน  1วัน 

4.2 หากนับไดไมเกิน  12  ช่ัวโมง  แตเกิน  6  ช่ัวโมงข้ึนไป  ใหถือเปนครึง่วัน 

5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

6. กรณีลากจิหรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ  ใหนับเวลาต้ังแตเริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป 

7. กรณีลากจิหรือลาพักผอนหลงัเสรจ็สิ้นการปฏิบัติราชการ  ใหถือวาสิทธิในการเบกิจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุด

ลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 

8. หลักเกณฑการเบิกคาเชาทีพ่ักในประเทศ 

 



 
 

การเบิกคาพาหนะ 

1. โดยปกติใหใชยานพาหนะประจำทางและใหเบิกคาพาหนะโดยประหยัด 

2. กรณีไมมียานพาหนะประจำทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็ว  เพื่อประโยชนแกทางราชการ  ให 

ใชยานพาหนะอื่นได  แตตองช้ีแจงเหตุผลและความจำเปนไวในหลักฐานขอเบิกคาพาหนะน้ัน 

3. ขาราชการระดับ  6  ข้ึนไป  เบิกคาพาหนะรับจางได  ในกรณีตอไปน้ี 

3.1 การเดินทางไป-กลับ  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกบัสถานี 

ยานพาหนะประจำทาง  หรอืสถานทีจ่ัดพาหนะที่ใชเดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

3.2 การเดินทางไป-กลับ  ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  กับสถานทีป่ฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 

เดียวกัน  วันละไมเกิน  2  เที่ยว 

3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีเปนการเดินทางขามเขตจงัหวัด  ใหเบิก 

ตามอัตราที่กระทรวงการคลงักำหนด  คือ  ใหเบิกตามทีจ่ายจริง  ดังน้ี  ระหวางกรงุเทพมหานครกบัเขต

จังหวัดติดตอกรุงเทพมหานคร  ไมเกินเที่ยวละ  400  บาท  เดินทางขามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณี

ดังกลาวขางตนไมเกินเที่ยวละ  300  บาท 

3.4 ผูไมมสีิทธิเบิก  ถาตองนำสัมภาระในการเดินทาง  หรือสิง่ของเครือ่งใชของทางราชการไปดวย   

และเปนเหตุใหไมสะดวกทีจ่ะเดินทางโดยยานพาหนะประจำทาง  ใหเบิกคาพาหนะรับจางได(โดยแสดง

เหตุผลและความจำเปนไวในรายงานเดินทาง) 

3.5 การเดินทางลวงหนา  หรือไมสามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุสวนตัว   

(ลากจิ  -  ลาพักผอนไว)  ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจรงิตามเสนทางที่ไดรับคำสัง่ใหเดินทางไปราชการ  

กรณีมีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลาน้ัน  ใหเบกิคาพาหนะไดเทาที่จายจรงิโดยไมเกินอัตราตาม

เสนทางที่ไดรบัคำสัง่ใหเดินทางไปราชการ 

3.6 การใชยานพาหนะสวนตัว  (ใหขออนุญาตและไดรบัอนุญาตแลว)  ใหไดรับเงินชดเชย  คือ 

รถยนตกิโลเมตรละ  4  บาท 

 

คาใชจายในการฝกอบรม 

 การฝกอบรม  หมายถึง  การอบรม  ประชุม/สัมมนา  (วิชาการเชิงปฏิบัติการ)  บรรยายพิเศษ  ฝกงาน   

ดูงาน  การฝกอบรม  ประกอบดวย 

1. หลักการและเหตุผล 

2. โครงการ/หลักสูตร 

3. ระยะเวลาจัดที่แนนอน 

4. เพื่อพฒันาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



 
 

 

คารักษาพยาบาล 

 คารักษาพยาบาล  หมายถึง  เงินทีส่ถานพยาบาลเรียกเก็บในการรกัษาพยาบาลเพื่อใหรางกายกลับสูสภาวะ

ปกติ  (ไมใชเปนการปองกันหรือเพื่อความสวยงาม) 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2523  และแกไขเพิ่มเติม( 8  ฉบับ) 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  2545 

2. ผูที่มสีิทธิรบัเงินคารักษาพยาบาล  คือ  ผูมีสทิธและบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดา 

2.2 มารดา 

2.3 คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย 

2.4 บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลนิุติภาวะแลว  แตเปนคนไรความสามารถ  

หรือเสมือนคนไรความสามารถ(ศาลสัง่)  ไมรวมบุตรบญุธรรมหรอืบุตรซึ่งไดยกเปนบุตรบุญธรรมบุคคล

อื่นแลว 

3. ผูมสีิทธิ  หมายถึง  ขาราชการ  ลูกจางประจำ  ผุรับเบี้ยหวัดบำนาญ  และลูกจางชาวตางประเทศซึง่ไดรับ

คาจางจากเงินงบประมาณ 

คารักษาพยาบาบ  แบงเปน  2  ประเภท 

ประเภทไขนอก  หมายถึง  เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไมไดนอนพัก 

รักษาตัว  นำใบเสรจ็รบัเงินมาเบิกจาย  ไมเกิน  1  ป  นับจากวันที่จายเงิน 

ประเภทไขใน  หมายถึง  เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง 

ราชการ  สถานพยาบาลเอกชน  ใชใบเสร็จรับเงินนำมาเบิกจายเงิน  พรอมใหแพทยรบัรอง  “หากผูปวยมิไดเจารบั

การรกัษาพยาบาลในทันทีทันใด  อาจเปนอันตรายถึงชีวิต”  และสถานพยาบาลทางราชการ  ใชหนังสือรบัรองสิทธิ  

กรณียังไมไดเบิกจายตรง 

 

การศึกษาบุตร 

 คาการศึกษาของบุตร  หมายความวา  เงินบำรุงการศึกษา  หรือเงินคาเลาเรียน  หรือเงินอื่นใดที่สถานศึกษา

เรียกเก็บและรัฐออกใหเปนสวัสดิการกับขาราชการผูมีสทิธิ 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบตุร  พ.ศ.  2523 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2547 



 
 

1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง    กค  0422.3/ว  161  ลงวันที่  13  พฤษภาคม  2552  เรื่อง  ประเภท

และอัตราเงินบำรงุการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ  และคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน  

และกรมบญัชีกลาง  ที่  กค  0422.3/ว  226  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2552  เรื่องการเบิกงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

2. ผูที่มสีิทธิรบัเงินคาการศึกษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไมเกิน  25  ปบริบรูณ  ในวันที่  1  พฤษภาคมของทุกป  ไมรวมบุตรบญุ

ธรรม  หรอืบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมคนอื่นแลว 

2.2 ใชสิทธิเบิกได  3  คน  เวนแตบุตรคนที่  3  เปนฝาแฝดสามารถนำมาเบกิได  4  คน 

2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัศึกษาบุตรภายใน  1  ป  นับต้ังแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค 

จำนวนเงินท่ีเบิกได 

1. ระดับอนุบาลหรอืเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  4,650  บาท 

2. ระดับประถมศึกษาหรอืเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  3,200  บาท 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรอื

เทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  3,900  บาท 

4. ระดับอนุปรญิญาหรือเทียบเทา  เบิกไดปละไมเกิน  11,000  บาท 

 

คาเชาบาน 

1. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาคาเชาชานขาราชการ  พ.ศ.  2550   

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบาน  พ.ศ.  2549 

2. สิทธิการเบกิเงินคาเชาบาน 

2.1 ไดรับคำสั่งใหเดินทางไปประจำสำนักงานใหมในตางทองที่  เวนแต 

2.1.1 ทางราชการไดจัดที่พกัอาศัยใหอยูแลว 

2.1.2 มีเคหสถานเปนของตนเองหรือคูสมรส 

2.1.3 ไดรับคำสั่งใหเดินทางไปประจำสำนักงานใหมในตางทองที่ตามคำรองขอของตนเอง 

2.2 ขาราชการผูไดรบัคำสัง่ใหเดินทางไปประจำสำนักงานในทองที่ทีร่ับราชการครัง้แรกหรอืทองที่ทีก่ลบัเขา

รับราชการใหม  ใหมีสทิธิไดรับเงินคาเชาบาน  (พระราชกฤษฎีกาเชาบาน 2550 (ฉบับที่  2) มาตรา  7) 

2.3 ขาราชการมสีิทธิไดรับเงินคาเชาบานต้ังแตวันที่เชาอยูจริง  แตไมกอนวันที่รายงานตัวเพือ่เขารบัหนาที่

(พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน  2547  มาตรา  14) 



 
 

2.4 ขาราชการซึ่งมีสทิธิไดรับเงินคาเชาบานไดเชาซือ้หรอืผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานที่คางชำระอยู  

ในทองที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม  มีสทิธินำหลักฐานการชำระคาเชาซื้อหรือคาผอนชำระเงินกูฯ  มา

เบิกได  (พระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน  2547  มาตรา  17) 

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) 

1. กฎหมายทีเ่กี่ยวของ 

1.1 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ  พ.ศ.  2539   

มาตรา  3  ในพระราชบัญญัติน้ี  (สวนทีเ่กี่ยวของ)   

บำนาญ  หมายความวา  เงินที่จายใหแกสมาชิกเปนรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 

บำเหน็จตกทอด  หมายความวา  เงินที่จายใหแกสมาชิก  โดยจายใหครัง้เดียวเมือ่สมาชิกภาพ 

ของสมาชิกสิ้นสุดลง 

บำเหน็จตกทอด  หมายความวา  เงินที่จายใหแกทายาทโดยจายใหครัง้เดียวในกรณีที่สมาชิก 

หรือผูรบับำนาญถึงแกความตาย 

1.2 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ  (ฉบบัที่  2 )  พ.ศ.  2542 

2. ขาราชการทุกประเภท  (ยกเวนราชการทางการเมือง)  มีสิทธิสมัครเปนสมาชิก  กบข.  ไดแก  ขาราชการครู   

ขาราชการใหม  ไดแก  ผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาเปนราชการต้ังแตวันที่  27  มีนาคม  2540  เปนตน  จะตอง

เปนสมาชิก  กบข.  และสะสมเงินเขากองทุน  สมาชิกทีจ่ายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ  3  ของเงินเดือนเปน

ประจำทุกเดือน  รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหกบัสมาชิกในอัตรารอยละ  3  ของเงินเดือนเปนประจำทุกเดือน

เชนเดียวกัน  และจะนำเงินดังกลาวไปลงทุนหาผลประโยชนเพื่อจายใหกบัสมาชิกเมื่อกอกจากราชการ 

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวา

ดวยการฌาปนกิจสงเคราะหเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) 

 ในระเบียบน้ี  ช.พ.ค.  หมายความวา  การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาการ

จัดต้ัง  ช.พ.ค.  มีความมุงหมายเพื่อเปนการกุศลและมีวัตถุประสงคใหสมาชิกไดทำการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการ

จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแกกรรมหลกัเกณฑและวิธีการจายเงินคาจัดการศพและ

เงินสงเคราะหครอบครัวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ  ช.พ.ค.  กำหนด 

 ครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค  หมายถึง  บุคคลตามลำดับ  ดังน้ี 

1. คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย  บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแลว   

และบิดามารดาของสมาชิก  ช.พ.ค. 

2. ผูอยูในอุปการะอยางบุตรของสมาชิก  ช.พ.ค. 



 
 

3. ผูอุปการะสมาชิก  ช.พ.ค. 

ผูมสีิทธิไดรับการสงเคราะหตามวรรคหน่ึงยังมีชีวิตอยู  หรือมีผูรบัมรดกยังไมขาดสายแลวแตกรณีใน 

ลำดับหน่ึงๆ  บุคคลที่อยูในลำดับถัดไปไมมสีิทธิไดรับเงินสงเคราะหครอบครัวระเบียบน้ี 

การสงเคราะหครอบครัวของสมาชิก  ช.พ.ค.  สำหรับบุตรใหพิจารณาใหบุตรสมาชิก  ช.พ.ค.  ไดรับ 

ความชวยเหลือเปนเงินทุนสำหรับการศึกษาเลาเรียนเปนลำดับแรก 

สมาชิก  ช.พ.ค.  ตองระบบุุคคลใดบุคคลหน่ึงหรอืหลายคน  เปนผูมสีิทธิรับเงินสงเคราะห 

สมาชิก  ช.พ.ค.  มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

1. ตองปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

2. สงเงินสงเคราะหรายศพ  เมื่อสมาชิก  ช.พ.ค.  อื่นถึงแกกรรมศพละหน่ึงบาทภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

3. สมาชิก  ช.พ.ค.  ที่เปนขาราชการประจำ  ขาราชการบำนาญและผูที่มเีงินเดือนหรือรายได  รายเดือน  ตอง

ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินเดือนหรอืเงินบำนาญเปนผูหกัเงินเพื่อชำระเงินสงเคราะหรายศพ  ณ  ที่จาย

ตามประกาศรายช่ือสมาชิก  ช.พ.ค.  ที่ถึงแกกรรม 

 

คำจำกัดความ 

 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอยีดการปฎิบัติงาน  และ

แสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 

ในรอบปงบประมาณ 

 การใชจายงบประมาณ  หมายถึง  การใชจายงบประมาณรายจายของโรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะ

วิทยา” เพื่อดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบป 

 การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  ใหสวนราชการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน  ทั้งนี้  อาจ

ดำเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

 เปาหมายยุทธศาสตร  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิที่การใชจายงบประมาณตองการจะใหเกิดตอนักเรียน  บุคลากร

โรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 

แผนการปฏิบัติงาน   หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา”  ในรอบ

ปงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสำหรับ

โรงเรียนบานหวงปลาไหล “สิงหะวิทยา”   เพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 

 โครงการ   หมายถึง  โครงการที่กำหนดข้ึนเพื่อใชจายเงินเปนไปตามในระหวางปงบประมาณ 



 
 
 งบรายจาย   หมายถึง  กลุมวัตถุประสงคของรายจาย  ที่กำหนดใหจายตามหลักการจำแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณ 

 จำแนกงบรายจายตามหลักจำแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจาย ดังน้ี 

 งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายในลักษณะ

เงินเดือน คาจางประจำ คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบ

รายจายอื่นในลักษณะดังกลาว 

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ ไดแกรายจายที่จายในลักษณะ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

 งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ คาครุภัณฑ คาที่ดิน 

และสิ่งกอสราง 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายที่กำหนดใหจายเปนคาบำรุง หรือเพื่อชวยเหลือสนุบสนุนการดำเนินงาน

ของหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานของรัฐซึ่งมิใชสวนราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกำกับของรัฐองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตำบล 

องคการระหวางประเทศบิติบ ุคคล   เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง  เง ินอุดหนุนงบ

พระมหากษัตริย            เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สำนักงบประมาณกำหนดใหจายในงบรายจายน้ี 

 งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจายที่                

สำนักงบประมาณกำหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี เชน 

(1) เงินราชการลับ 

(2) เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

(3) คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง

ครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง 

(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 

(5) คาใชจายสำหรับหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

(6) คาใชจายเพื่อชำระหน้ีเงินกู 

(7) คาใชจายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

 

กลุมการบริหารงบประมาณ 

นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ มีหนาที่ดูแล กำกับติดตาม 

กลั ่นกรอง อำนวยความสะดวก ใหคำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานในกลุ มบริหาร

งบประมาณ ตามขอบขายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร

การประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหฝายบริหารงบประมาณตางๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการ

และดำเนินการตามบทบาทภารกิจ อำนาจหนาที่ดวยความเรียบรอยตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูล ขาวสาร 

เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาแกเจาหนาที่ของแตละฝายงานเพื่อใหฝาย

งานบริหารจัดการไดอยางสะดวกคลองตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ขอบขายกลุมการบริหารงบประมาณ   มีดังนี้ 

1.  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ผูรับผิดชอบ  นายประกิจ  สนโต  หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทำขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแก แผนช้ันเรียน ขอมูลครูนักเรียน และ

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความรวมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2)  จัดทำกรอบงบประมาณรายจายลวงหนา  และแผนงบประมาณ 

3)  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนคำ

ขอต้ังงบประมาณตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

2.  การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยตรง 

ผูรับผิดชอบ  นายประกิจ  สนโต   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบโครงการฯ  ดังน้ี 

1)  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชจายงบประมาณภายใตความรวมมือของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา 

2)  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

 

3.  การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ผูรับผิดชอบ  นายประกิจ  สนโต    หนาที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังน้ี 

- ผูอำนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติ

การประจำป และแผนการใชจายเงินภายใตความรวมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 
 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ   นายประกิจ  สนโต  หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเปนตองขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับ

สถานศึกษาประเภทที่ 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวเสนอขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการตอไป 

 

5.  การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ   นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา  หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใชจ ายเง ินงบประมาณประจำป ไปยังสำนักงานเขต            

พื้นที่การศึกษา 

 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ  นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดการใหมีการตรวจสอบและติดตามให กลุม ฝายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใชจายงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณตามแบบที่สำนัก

งบประมาณกำหนด และจัดสงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษากำหนด 

2)  จัดทำรายงานประจำปที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดสงใหสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 

 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

2)  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

3)  วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุมคาในการใชทรัพยากรของ

หนวยงานในสถานศึกษา 

 

8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางนงลักษณ  ชุมจันทรจิรา หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหดำเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

2)  จัดทำขอมูลสารสนเทศ และระบบการรับจายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให

ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 



 
 

3)  สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผู สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื ่อการพัฒนา

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววรรธณา  คงรอด   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทำรายการทรัพยากรเพื่อเปนสารสนเทศไดแกแหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษา แหลงเรียนรูใน

ทองถ่ินทั้งที่เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูที่เปนสถานประกอบการ เพื่อการรับรูของ

บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจำไดเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา 

2)  วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกันกับบุคคล หนวยงานรัฐบาลและเอกชน

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3)  กระตุนใหบุคคลในสถานศึกษารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งใหบริการการใช

ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชนตอการเรียนรูและสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

4)  ประสานความรวมมือกับผู รับผิดชอบแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที ่มนุษยสราง

ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5)  ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใชทรัพยากร

รวมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 

10.  การวางแผนพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววรรธณา  คงรอด   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การวางแผนพัสดุลวงหนา 3 ป ใหดำเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

2)  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุใหฝายที ่ทำหนาที ่จัดซื ้อจัดจางเปนผู ดำเนินการ โดยใหฝาย           

ที่ตองการใชพัสดุ จัดทำรายละเอียดพัสดุที่ตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือ

แบบรูปรายการและระยะเวลาที่ตองการน้ีตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว

ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป สงใหฝายที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจางเพื่อจัดทำแผนการ

จัดหาพัสดุ 

3)  ฝายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุทำการรวบรวมขอมูลรายละเอียดจากฝายที่ตองการใชพัสดุโดยมี

การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และความ

เหมาะสมของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซื ้อ การเชาหรือการจัดทำเองแลวจำนำขอมูลที ่สอบทานแลวมาจัดทำ

แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา    

 

 

 

 



 
 
11.  การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือสนอง

ตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววรรธณา  คงรอด   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  กำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื ่อประกอบการขอตั ้งงบประมาณ สงให

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2)  กรณีที่เปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณใหกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ไดโดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอนหากไมเหมาะสมก็ใหกำหนดตามความตองการโดยยึดหลักความโปรงใส 

เปนธรรมและเปนประโยชนกับทางราชการ 

 

12.  การจัดหาพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววรรธณา  คงรอด   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการและคำสั่งมอบอำนาจของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2)  การจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยการใหสถานศึกษารับจัดทำรับ

บริการ 

   

13.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหนายพัสดุ 

ผูรับผิดชอบ  นางสาววรรธณา  คงรอด   หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  จัดทำทะเบียนคุมทรัพยสินและบัญชีวัสดุไมวาจะไดมาดวยการจัดหาหรือการรับบริจาค 

2)  ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมการใชงาน 

3)  ตรวจสอบพัสดุประจำป และใหมีการจำหนายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไมใชในราชการอีก

ตอไป 

4)  พัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสราง กรณีที่ไดมาดวยเงินงบประมาณใหดำเนินการขึ้นทะเบียนเปน

ราชพัสดุ กรณีที่ไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหข้ึนทะเบียนเปนกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษา 

 

14.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

ผูรับผิดชอบ  นางเกศินี  เมตตา  หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังในหนาที่ของอำเภอ พ.ศ. 2520  โดยสถานศึกษาสามารถกำหนด

วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมแตตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบดังกลาว 

2)  การปฏิบัติเกี ่ยวกับการเก็บรักษาเง ินใหปฏิบัติตามระเบียบที ่กระทรวงการคลังกำหนด             

คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังในสวนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม  

 



 
 
15.  การนำเงินสงคลัง 

ผูรับผิดชอบ  นางเกศินี  เมตตา  หนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังน้ี 

1)  การนำเงินสงคลังใหนำสงตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไวตาม

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังในหนาที ่ของอำเภอพ.ศ. 2520   หากนำสงเปนเงินสดใหต้ัง

คณะกรรมการนำสงเงินดวย 

 

16.  การจัดทำบัญชีการเงิน 

ผูรับผิดชอบ นางเกศินี  เมตตา  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  ใหจัดทำบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดทำอยูเดิม คือ ตามระบบที่กำหนดไวในคูมือการบัญชี

หนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544  แลวแตกรณี 

 

17.  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผูรับผิดชอบ  นางเกศินี  เมตตา  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  จัดทำรายงานตามที่กำหนดในคูมือการบัญชีสำหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบ

การควบคุมการเงินของหนวยงานยอยพ.ศ. 2515 แลวแตกรณี 

2)  จัดทำรายงานการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวาดวยหลักเกณฑ อัตราและวิธีการนำ

เงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลรายไดสถานศึกษาไป

จายเปนคาใชจายในการจัดการของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 

 

18.  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

ผูรับผิดชอบ  นางเกศินี  เมตตา  หนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

1)  แบบพิมพบัญชี ทะเบียนและแบบรายงานใหจัดทำตามแบบที่กำหนดในคูมือการบัญชีสำหรับ

หนวยงานยอย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 

 

 

 

 


