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การบริหารงานงบประมาณ   
---------------------------- 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนน ้ารอบวิทยา  เป็นภารกิจส้าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน   มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   รวมทั งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา   ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ นต่อผู้เรียนด้าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก้าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส้าคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม  
สนับสนุนและการอ้านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ 
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4.เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ้านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่ายภารกิจ 

1. การจัดท้าและเสนอของบประมาณ 
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดท้าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด้าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด้าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด้าเนินงาน 
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4. การบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงินจากคลัง 
4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน 
4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การน้าส่งเงิน 
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

5. การบริหารบัญช ี
5.1 การจัดท้าบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดท้ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 การจัดท้าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท้าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การก้าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บ้ารุงรักษา และจ้าหน่ายพัสดุ 

7. งานข้อมูลสารสนเทศ 
8. กองทุนสวัสดิการ 
9. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
10. งานประกันอุบัติเหตุ 

 
ขอบข่ายภาระงาน/การด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท้าผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื นท่ีและผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาท่ี
ต้องด้าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท้ากับเขตพื นท่ีการศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื นท่ีการศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการด้าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท้ากับเขตพื นท่ีการศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค้านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 

5) จัดท้าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2544 

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด้าเนินการ

ดังนี  
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
 
3) ก้าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ

สถานศึกษา 
4) ก้าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5 ) ก้ าห น ดผลผ ลิต  (Outputs) ผล ลัพ ธ์  (Outcomes) และ ตั ว ชี วั ด ความ ส้ า เร็ จ  (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) ก้าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท้าร่างข้อตกลงกับเขตพื นท่ีการศึกษา 
7) จัดท้ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน้าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์ ตามตัวชี วัดความส้าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล้าดับความส้าคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน หลักเกณฑ์ ขั นตอน
และวิธีการจัดตั งงบประมาณให้สถานศึกษาด้าเนินการ 

2 ) จัดท้า กรอบประมาณ  การรายจ่ายระยะปานกลาง  (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการ
ด้าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด้าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า 
พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั งจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดท้าค้าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
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4) จัดท้าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องท้า
กับเขตพื นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติการจัดท้าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน

กลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
 
2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานแจ้งผ่าน

เขตพื นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื นท่ี
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด้าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และ
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญ และก้าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ 

6) จัดท้ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งาน/โครงการท่ี
สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดท้าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
8) น้าเสนอแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท้าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด้าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก้าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด้าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ้างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานรวบรวมเสนอต่อส้านัก งบประมาณ 
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3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั นตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก้าหนด 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดท้าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด้าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดท้าแผนการก้ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงส้าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
4) ประสานแผนและด้าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
5) จัดท้าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั งเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท้าให้การ

ด้าเนินงานไม่ประสบผลส้าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถาน 
การณ์ 

6) รายงานผลการด้าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด้าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื นท่ีการศึกษา 

3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ก้าหนดปัจจัยหลักความส้าเร็จ และตัวชี วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2) จัดท้าตัวชี วัดความส้าเร็จของผลผลิตท่ีก้าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี วัดความส้าเร็จท่ีก้าหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา และจัดท้ารายงานประจ้าปี 
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานและเขตพื นท่ีการศึกษา 

4. การบริหารการเงิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน้าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้

เบิกเหล่ือมป ีให้เป็นไปตามขั นตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก้าหนด 
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5. การบริหารการบัญชี 
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตั งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั งการตั งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ

การตั งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
2) จัดท้ากระดาษท้าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้า

บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั งยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) 
และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั งจัดท้าใบส้าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ้านวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี สิน ทุน รายได้) 

4) บันทึกบัญชีประจ้าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่ายเงินมัดจ้าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท้าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส้าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท้าการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า
เส่ือมราคา/ค่าตัดจ้าหน่าย ค่าเผ่ือหนี สงสัยจะสูญและหนี สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต้่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และ
ปิดรายการรายได้สูง(ต้่า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต้่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินน้าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน้าส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ้าวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อก้ากับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) หลักการนโยบายบัญชีส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปล่ียนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 
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5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้ารายงานประจ้าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และ

กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท้ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายงานเงินประจ้างวด 

2) จัดท้ารายงานประจ้าปี โดยจัดท้างบแสดงฐานะการเงิน จัดท้างบแสดงผลการด้าเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท้าโดยวิธีตรง จัดท้าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ้าปีให้
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานผ่านเขตพื นท่ีการศึกษาและจัดส่งส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามก้าหนดระยะเวลาท่ีก้าหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดท้าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื นท่ีการศึกษาหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท้าขึ นเพื่อจ้าหน่ายจ่ายแจก 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส้าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

 
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตั งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ นส้ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างทั งหมด

เพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
2) จ้าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3) จัดท้าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั งท่ีซื อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส้าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด้าเนินการ และ
ท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส้านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด้าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท้าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท้าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6) จัดท้าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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6.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท้ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู

กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก้าหนดตามมาตรฐาน
กลาง 

2) จัดท้าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั งในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็น

แบบมาตรฐาน 
2) ตั งคณะกรรมการขึ นก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ

มาตรฐานโดยด้าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
3) จัดซื อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 

จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท้าสัญญา และเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท้าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก้าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ้าปีอย่างสม่้าเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภาพและบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทั งก่อนและหลังการใช้งานส้าหรับทรัพย์สินท่ีมี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั งคณะกรรมการขึ นพิจารณาและท้าจ้าหน่ายหรือขอรื อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
 

7. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ส้ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2) จัดท้าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบฐานข้อมูลของเขตพื นท่ีการศึกษา 
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4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติภารกิจ 

5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
6) น้าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

8. กองทุนสวัสดิการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั งการจัดหา

และการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
2) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
3) ด้าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4) ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

9. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2) วิเคราะห์ความเส่ียงของการด้าเนินงาน ก้าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล้าดับความเส่ียง 
3) ก้าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด้าเนินงานของสถานศึกษา 
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5) ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน้ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด้าเนินงานตาม

ภารกิจ 
6) ด้าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินก้าหนด 
7) ประเมินผลการด้าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก้าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 

2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. 2544 
 
10.  งานประกันอุบัติเหตุ 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน 
2. เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้นักเรียนเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลท่ีก้าหนด 
3. น้าใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จกลับมาโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท้าเบิก 
4. ด้าเนินการปรับปรุงระบบงานกรณีเกิดความล่าช้า 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

1) รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อน้ามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวาง
แผนการประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2) ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อแต่งตั งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 

3) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผน ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ี
งานดังนี  

 - รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะท้างานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา 
พร้อมทั งก้าหนดกิจกรรมงานโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา นโยบาย 
วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 

-เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ 
-จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 -ประสานก้ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องการประกันคุณภาพ 
-ก้าหนดแบบประเมินผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
 -จัดท้าแบบรายงานการการประเมินตนเองส่วนบุคคล (Self Assessment Report : SAR ส่วนบุคคล)

เพื่อจัดแสดงผลงานประจ้าปีของโรงเรียน 
 4) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท้าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) จัดระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
6.) พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
7) จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8) ด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9) การตรวจสอบ ทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
10) คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
11) รายงานคุณภาพการศึกษาประจ้าปี การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
12) จัดระบบผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
13) ประสานเพื่อท้าปฏิทินโรงเรียน 
14) รวบรวมและจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี 
15) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่งานสวัสดิการโรงเรียน 

 1.ด้าเนินงานตามระเบียบสวัสดิการโรงเรียนน ้ารอบวิทยาให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติการ
ด้าเนินงานสวัสดิการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา  
 2.ให้ค้าปรึกษาสนับสนุนการด้าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนอันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกา้ลังใจ
แก่สมาชิก 
 3.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่งานนโยบายและแผน 
 1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อน้ามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวาง
แผนการจัดท้าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อจัดหาคณะท้างานแผนของงบประมาณ 
 3.ประชุมคณะท้างานแผน เพื่อวางแผน ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีงานดังนี  
  - รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะท้างานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
ปัญหา พร้อมทั งก้าหนดกิจกรรมงานโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 
  -เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ 
  -จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
  -ประสานก้ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
  -ก้าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการท่ีปรากฎในแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี และโครงการพิเศษ 
 4.ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท้าเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท 
 5.บันทึกข้อมูลและสารสนเทศของส้านักงาน 
 6.ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี  
  -จัดท้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
  -ประชุมเจ้าหน้าท่ีพัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื อ หาวัสดุ ครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
  -ดูแลก้ากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ้าปี 
 7.ประสานเพื่อท้าปฏิทินโรงเรียน 
 8.รวบรวมและจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจ้าปี 
 9.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่งานสารสนเทศ 
 1.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพื่อจัดตั งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

2.ตั งคณะท้างานร่วม วางแผนพัฒนางาน ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประเมินผลข้อมูลของ
ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน 

3,ประสานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระเรียนรู้และงาน ในการจัดระบบเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ
ตัดสินใจบริหารงาน หรือวางแผนด้าเนินงานต่างๆในโรงเรียน 

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท 
5.จัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศส้าหรับการบริหารและจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลท่ีส้านักงานเขตพื นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ก้าหนด 
6.ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน 
7.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 
8.เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน 
9.สรุปผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน แต่ละปีเป็นรูปเล่มทุกสิ นปีการศึกษา 
10.ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่งานการเงินและบัญชี 

 1.วางแผนก้ากับดูแลการด้าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
 2.เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
 3.จัดท้าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้าง 
 4.เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท้าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
 5.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ นปีงบประมาณ 
 6.เก็บรักษาเงิน ด้าเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและน้าส่งเงินทุกประเภท ทั งเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 
 7.จัดท้ารายงานคงเหลือประจ้าวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภททั ง
เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
 8.จัดท้ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส้าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน
การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
 9.จัดท้ารายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่ง
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 10.เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
 11.วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 
 12.จัดท้าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกาศเกียรติคุณ 
 13.จัดท้างบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา  
 14.จัดท้ารายละเอียด และรวบรวมใบส้าคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 
 15.ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออกทรัพย์ครู และสหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญ 
 16.จัดท้าข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีต้องการประกันตนกับส้านักงานประกันสังคม 
 17.ประสานงานกับส้านักงานประกันสังคม เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเองของลูกจ้าง 
 18.จัดท้ารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง และน้าส่งเงินต่อส้านักงาน
ประกันสังคม 
 19.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 1.ควบคุมดูแลการจัดซื อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2.จัดท้าทะเบียนควบคุมการจัดซื อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติการประจ้าปี 
 3.ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ในการจัดซื อ-จัด
จ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ  
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 4.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 5.จัดท้าเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 6.จัดท้าบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 7.ก้ากับติดตามการจัดท้าบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 8.รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจ้าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ้าปี 
 9.จัดท้าประมาณการค่าเส่ือมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
 10.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
 11.ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 1.ควบคุมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายรับเงินทุกประเภท 

2.ติดตามการบริหาร การเงิน การจัดท้าบัญชี ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ทั งการเงินและพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน 

3.ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 4.ตรวจสอบและรายงานการใช้เงิน และผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการเงนิและพัสดุ 
 5.ดูแลการรับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา 
 6.ตรวจสอบการจัดท้าบัญชีการเงินทุกประเภท 
 7.วิเคราะห์ความเส่ียงของการด้าเนินงาน ก้าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล้าดับความเส่ียง 
 8.ก้าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียง ในการป้องกันความเส่ียง ในการด้าเนินงานนของโรงเรียน 
 9.ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่มน้ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด้าเนินงานตาม
ภารกิจ 
 10.ด้าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการท่ีส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินก้าหนด 

11.ประเมินผลการด้าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก้าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
12.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 
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 บันทึกข้อความ 
  
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนน ้ารอบวิทยา 
ท่ี……………………วันท่ี  ................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติถอนเงินจากสถาบันการเงิน 

                                                                                                                                                     
เรียน  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 
 ตามท่ีโรงเรียนน ้ารอบวิทยา  ได้อนุมัติจ่ายเงินประเภท................................................เพื่อใช้จ่าย 
เป็นค่า........................................................................................จ้านวนเงนิ................................................บาท 
(...................................................................) 
 ดังนั นข้าพเจ้าจึงขออนุมัติด้าเนินการถอนเงิน  จากธนาคารออมสิน  สาขาพุนพิน  เลขท่ีบัญชี
..................................................................เพื่อน้าไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี ต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ .......................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                   (  นางเพชรี  เพชรน้อย  ) 
              ............/......................./.......... 

 
                                                      อนุมัติ            ไม่อนุมัติ 
 

                                                      
        

                 ลงช่ือ............................................... 
               (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
                               ผู้อ้านวยการโรงเรียนน า้รอบวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติถอนเงิน               
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บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี....................................................................................................................................  
 

                                                                                                                                                      แบบ  7131 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล               

โปรดท ำเครื่องหมำย  /  ลงในช่องว่ำง  (   )  พร้อมท้ังกรอกข้อควำมเท่ำท่ีจ ำเป็น 
    
   1.     ข้ำพเจ้ำ                      ต ำแหน่ง      
          สังกัด                                                              โทรศัพท์ติดต่อ 
                

2. ขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของ 
          ตนเอง  

              คู่สมรส ช่ือ........................................................ เลขประจ ำตัวประชำชน......................................... 
              บิดำ     ช่ือ…………………………………………….......เลขประจ ำตัวประชำชน.........................................   
              มำรดำ  ช่ือ……………………………………………..…… เลขประจ ำตัวประชำชน....................................... 
              บุตร     ช่ือ …………………………………………………. เลขประจ ำตัวประชำชน...................................... 
              เกิดเมื่อ.......................................................  เป็นบุตรล ำดับท่ี   …………  

       ยังไม่บรรลุนิติภำวะ     เป็นบุตรไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ       
ป่วยเป็นโรค..................................................................................................................................................................    
 และได้รับกำรตรวจรักษำพยำบำลจำก (ช่ือสถำนพยำบำล) …………………………………………………………………………..  
 ซึ่งเป็นสถำนพยำบำลของ        ทำงรำชกำร          เอกชน  ต้ังแต่วันท่ี ......................ถึงวันท่ี ............................. 
เป็นเงินรวมทั้งส้ิน  ......................................................... บำท  (…………..….......………………………………………..…......)   
ตำมใบเสร็จรับเงินท่ีแนบ  จ ำนวน .........................  ฉบับ 

 
3.   ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำล ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 
                  ตามสิทธิ   เฉพำะส่วนท่ีขำดอยู่จำกสิทธิท่ีได้รับจำกหน่วยงำนอื่น   
               เฉพำะส่วนท่ีขำดอยู่จำกสัญญำประกันภยั            

เป็นเงิน ................................................  บำท( …………....…………………………………………..…………………….. )  และ 
 (1)  ข้ำพเจ้ำ                   ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอืน่ 
                         มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจำกทำงรำชกำร 
                          มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 
                          เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับบุตรแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
 (2)  .................ข้ำพเจ้ำ          ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 
                            มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น แต่ค่ำรักษำพยำบำลท่ีได้รับต่ ำกว่ำ
สิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 
                                         มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 
                                               มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นในฐำนะเป็นผู้อำศัยสิทธิของ
ผู้อื่น 
         

 

ก 

ข 

ค 

แบบฟอร์มสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล               
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4.  เสนอ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตำม
จ ำนวนท่ีขอเบิก 
ซึ่งก ำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 
 
                                                          (ลงช่ือ) ….....…………………………………... ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำร 
                    (................................................................)  
   
                                                            วันท่ี………  เดือน……………  พ.ศ. .................... 

 
5. ค ำอนุมัติ 

ค ำอนุมัติให้เบิกได้ 
                                (ลงช่ือ)………………………………………............................... 
       (............................................................) 
       ต ำแหน่ง…………………………………..…..                                     
    

 
6. ใบรับเงิน 
ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลจ ำนวน..………………………………………………………. บำท  
( …………………………………………………………………………………………………….   ) ไปถูกต้องแล้ว 
 
      (ลงช่ือ) ………………………..……………….. ผู้รับเงิน 
               (………………………………..….……......................) 
 
       (ลงช่ือ)…………………………...……………..ผู้จ่ำยเงิน 
       (..................................................................) 
                                                        วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ..................... 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 
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ค ำชี แจง 

       ก    ให้แนบบนส้าเนาค้าส่ังศาลท่ีส่ัง/พิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  ข    ให้มีค้าชี แจงด้วยว่ามีสิทธิเพียงใด และขาดอยู่เท่าใดกรณีได้รับจากหน่วยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยู่เท่าใดเมื่อได้รับค่ารักษาพยาบาลตาม
สัญญาประกันภัย 
  ค    ให้เติมค้าว่า คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตร แล้วแต่กรณี 
  ง    ให้เสนอต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติ 

 
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจ้านั น   ผู้มีสิทธิต้องแนบ

เอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้องทุกครั งโดยด้าเนินการตามขั นตอนดังต่อไปนี  
 

ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
1) กรอกแบบค้าขอ  แบบ  7131  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
2) แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่นๆ แล้วแต่กรณี  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

          ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในเบื องต้น แล้วรวบรวมส่งไป
ยัง  สพม.11  

3) สพม.11  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหลักเกณฑ์การเบิกของแต่ละกรณี 
4) เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง  สพม.11  ตั งเบิกเงินและโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของแต่ละบุคคล 

           (โดยจะโอนเข้าพร้อมกับเงินเดือนของทุกเดือน) 
ส่งเอกสารเบิกถูกต้องครบถ้วน ถึง  สพม.11 ภายในวันที่  7 ของเดือน จะได้รับเงินภายในสิ้นเดือน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก  

ผู้มีสิทธิเป็นมารดาเบิกใหบุ้ตร 
- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร บุตร  1 ชุด 
- ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  (ถ้ามี)  1 ชุด 
- ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) 
ผู้มีสิทธิเป็นบิดาเบิกให้บุตร 
- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร บุตร  1 ชุด 
- ทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ(ผู้เบิก)  1 ชุด 
- ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  (ถ้ามี)  1 ชุด 
- ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) 
- อายุตั งแต่อายุแรกคลอด -    20  ปีบริบูรณ์ 
ผู้มีสิทธิเบิกให้มารดา 
- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร ผู้เบิก  1 ชุด 
- ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  (ถ้ามี)  1 ชุด 
- ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) 
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 ผู้มีสิทธิเบิกให้บิดา 
- ทะเบียนบ้าน หรือ สูติบัตร ผู้เบิก  1 ชุด 
- ทะเบียนสมรสของบิดามารดา   1 ชุด 
- ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล  (ถ้ามี)  1 ชุด 
- ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) 

* เอกสารกรณีเป็นยานอกบัญชีต้องมีใบรับรองยานอกบัญชีจากแพทย์ผู้รักษาประกอบใบเสร็จทุกครั ง 
* กรณีเป็นอุปกรณ์ท่ีไม่มีจ้าหน่ายในโรงพยาบาล ต้องแนบใบรับรองรายการยาและอุปกรณ์ท่ีไม่มีจ้าหน่ายใน
สถานพยาบาลจาก  
  แพทย์ผู้ส่ังการ 
* การนวดเพื่อการรักษา การฝังเข็ม ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบใบเสร็จด้วยทุกครั ง  
* กรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่  , หย่า , เสียชีวิต  ต้องระบุให้ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงได้ 
    เช่น -  ทะเบียนหย่า    1 ชุด 
  -  หนังสือขอใช้สิทธิเบิกแต่เพียงผู้เดียว 1 ชุด 

 -  ใบมรณะบัตร    1  ชุด 
          * วิธีแนบใบเสร็จรับเงินให้รวบรวมและเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ ห้าม ติดกาวใบเสร็จอย่างเด็ดขาด 
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แบบ 7223 ใบเบิกเงนิสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงในช่อง     พร้อมทั้งกรอกขอ้ควำมเท่ำท่ีจ ำเป็น 

   1. ขำ้พเจำ้............................................................ต ำแหน่ง...........................................โรงเรียน............................... 
       สงักดั....ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 

   2. คู่สมรสของขำ้พเจำ้  ช่ือ................................................................................................................. 
          ไม่เป็นขำ้รำชกำรหรือลูกจำ้งประจ ำ 
          เป็นขำ้รำชกำร       ลูกจำ้งประจ ำ  ต ำแหน่ง...................................สงักดั................................................. 
          เป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งในรัฐวิสำหกิจ / หน่วยงำนของทำงรำชกำร  รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหำนคร  
องคก์รอิสระ  องคก์ำรมหำชน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใด 
ต ำแหน่ง........................................................สงักดั....................................................................... 
   3. ขำ้พเจำ้เป็นผูมี้สิทธิและขอใชสิ้ทธิเน่ืองจำก 

         เป็นบิดำชอบดว้ยกฎหมำย 
         เป็นมำรดำ 

    4. ขำ้พเจำ้ไดจ่้ำยเงินส ำหรับกำรศึกษำของบุตร  ดงัน้ี ( 1 ) เงินบ ำรุงกำรศึกษำ  ( 2 ) เงินค่ำเล่ำเรียน 

       1)  บุตรช่ือ............................................... เกิดเม่ือ.......................................อายุ.........................เป็นบุตรล ำดบัท่ี 
.........(ของบิดำ)......................................เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ)...................................... 
 (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรล ำดบัท่ี............ 
ช่ือ.................................... เกิดเม่ือ.............................ถึงแก่กรรมเม่ือ........................... 
สถานศึกษา.............................. อ าเภอ..................... จงัหวดั......................................ช้ันที่ศึกษา
........................................        
                  (1)          (2)           จ านวน......................................บำท 

       2)  บุตรช่ือ.......................................................เกิดเม่ือ..........................................อายุ........................... 
   เป็นบุตรล ำดบัท่ี  (ของบิดำ)....................................เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ)......................................(กรณี
เป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรล ำดบัท่ี..............ช่ือ...........................................เกิดเม่ือ
.............................ถึงแก่กรรมเม่ือ..............................สถานศึกษา............................ อ าเภอ......................................
จงัหวดั...................................................ช้ันที่ศึกษา........................................      

(1)          (2)           จ านวน.....................................บำท 

        3)  บุตรช่ือ...................................................................เกิดเม่ือ..........................................อายุ........................... 
   เป็นบุตรล ำดบัท่ี  (ของบิดำ)......................................เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ)...................................... 
  (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรล ำดบัท่ี............. 
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   5. ขำ้พเจำ้ขอรับเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร 
 

   ตำมสิทธิ     เฉพำะส่วนท่ียงัขำดจำกสิทธิ           เป็นเงิน.................................บำท 

 

   6. เสนอ  .............................................         
         ขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร และ 
  ขอ้ควำมท่ีระบุขำ้งตน้เป็นควำมจริง 
         บุตรของขำ้พเจำ้อยูใ่นข่ำยไดรั้บกำรช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร  
         เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตรแต่เพียงฝ่ำยเดียว  
         คู่สมรสของขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของทำงรำชกำร รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 

กรุงเทพมหำนคร องคก์รอิสระ  องคก์ำรมหำชน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใด  ต ่ำกว่ำจ  ำนวนท่ีไดรั้บจำกทำงรำชกำร  จ  ำนวน
...............บำท   จริง 

  ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำมีสิทธิเบิกไดต้ำมกฎหมำย ตำมจ ำนวนท่ีขอเบิก 

    (ลงช่ือ)................................................ผูข้อรับเงินสวสัดิกำร 
            (.................................................) 
      วนัท่ี...........เดือน.....................พ.ศ........... 
     
7. ค ำอนุมติั 

  อนุมติัให้เบิกได ้
      (ลงช่ือ)....................................................... 
                (.......................................................) 
           ต ำแหน่ง.......................................................... 

       
 

   
 

 8. ใบรับเงิน 

  ไดรั้บเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร  จ ำนวน...............................................บำท 

        (..............................................................................................)  ไปถูกต้องแลว้ 

      (ลงช่ือ)......................................................ผูรั้บเงิน 

                (.......................................................) 
      (ลงช่ือ)......................................................ผูจ่้ำยเงิน 

                (.......................................................) 
       วนัท่ี...........เดือน...................................พ.ศ........... 
       (ลงช่ือต่อเม่ือไดรั้บเงินแลว้เท่ำนั้น) 
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สัญญำยืมเงินเลขท่ี……………………………………..วันท่ี……………………………………..ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม………………………………………………จ ำนวนเงิน……………………บำท แบบ 8708 

 
ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

       โรงเรียน……………………………………... 
           วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ…………… 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำรอบวิทยำ 
 
 ตำมค ำส่ัง/บันทึก ท่ี หนังสือ………..............……………………ลงวันท่ี……………...……..........….อนุมัติให้ 
ข้ำพเจ้ำ………………………………………………...........................ต ำแหน่ง………………………………….……….............. 
สังกัด………………………………………………….....................…..พร้อมด้วย…………………………....................…………… 
………………………………………………………………………………………………...............................................……………… 
เดินทำงไปรำชกำร………………………………………………………………………………......................................…………… 
โดยเดินทำงออกจำก บ้ำนพัก       ส ำนักงำน   ประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี…….เดือน………...….พ.ศ……… 
เวลำ……น. และกลับถึง        บ้ำนพัก        ส ำนักงำน   ประเทศไทย ต้ังแต่วันท่ี…...เดือน…………พ.ศ……… 
เวลำ……น.  รวมเวลำไปรำชกำรครั้งนี้ ………...........…..วัน ……............………..ช่ัวโมง 
 ข้ำพเจ้ำขอเบิกจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรส ำหรับ           ข้ำพเจ้ำ       คณะเดินทำง  ดังนี้ 
ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำงประเภท…………………………….... จ ำนวน…............…….วัน  รวม………………..บำท 
ค่ำเช่ำท่ีพักประเภท………………………………………….. จ ำนวน…............…….วัน รวม………………..บำท 
ค่ำพำหนะ…………………………………………………….... จ ำนวน…............…….วัน  รวม………………..บำท 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น……………………………………………..……. จ ำนวน…............…….วัน รวม………………..บำท 
       รวมเงินท้ังส้ิน…………………………..บำท 
จ ำนวนเงิน ( ตัวอักษร)……………………….................................................................………………………… 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นเป็นควำมจริงและหลักฐำนกำรจ่ำยท่ีส่งมำด้วย 
จ ำนวน………..ฉบับ รวมทั้งจ ำนวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตำมกฎหมำยทุกประกำร 
      
      ลงช่ือ………………………….ผู้ขอรับเงิน 
           (………………....………….) 
      ต ำแหน่ง…………………………… 
 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินท่ีแนบถูกต้องแล้วเห็นควร
ให้เบิกจ่ำยเงินได้ 

อนุมัติให้จ่ำยได้ 
 

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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    ลงช่ือ………………………………. 
            (…………………………………) 
   ต ำแหน่ง…………………………………….. 
   วันท่ี………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………...…. 
      (…………………………………) 
   ต ำแหน่ง…………………………………….. 
   วันท่ี………………………………………… 

  
ได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน……………………………บำท 
               (…………………………………………………………......................………) ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้รับเงิน                                        ลงช่ือ……………………………..ผู้จ่ำยเงิน 
             (…………………………………)                                                   (…………………………………) 
   ต ำแหน่ง……………………………………..                                         ต ำแหน่ง…………………………………….. 
   วันท่ี…………………………………………                                             วันท่ี………………………………………… 
จำกยืมเงินตำมสัญญำเลขท่ี……………………..วันท่ี……………………………….. 
 
หมำยเหตุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง    1. กรณีเดินทำงเป็นหมู่คณะและจัดท ำใบเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมฉบับเดียวกัน หำกระยะเวลำในกำรเริ่มต้นและส้ินสุด

กำรเดินทำงงของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกันให้แสดงรำยละเอียดของ วัน เวลำ ท่ีแตกต่ำงกันของบุคคลนั้นในช่อง
หมำยเหตุ 

    2. กรณียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลำยมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปี 
 ท่ีรับเงิน กรณีท่ีมีกำรยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญำยืม และวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

                   3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลำยมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังนี้ให้ผู้มีสิทธิแต่
ละคนลงลำยมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ( ส่วนท่ี 2 ) 
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แบบ บก. 111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  โรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
 

วัน เดือน ป ี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 ค่ำชดเชยน้ ำมันเช้ือเพลิงรถยนต์ส่วนตัว    

หมำยเลขทะเบียน………………….……………… 
จำกบ้ำนพักเลขท่ี......................หมู่ท่ี........................ 
ต ำบล.........................................อ ำเภอ.................... 
จังหวัด...................................................................... 
ถึง  .......................................................................... 
ไป – กลับ รวมระยะทำง.........................กิโลเมตร 
ค่ำชดเชยน้ ำมันเช้ือเพลิง  กิโลเมตรละ 4  บำท 
รวมเป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................
. 

 

 

 
รวมทั้งส้ิน (ตัวอักษร)………………………………………………………. 
 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………ต ำแหน่ง……………………………..ขอรับรองว่ำรำยจ่ำยข้ำงต้นนี้ไม่อำจ
เรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับได้และข้ำพเจ้ำได้จ่ำยไปในงำนรำชกำรโดยแท้ 
 
      (ลงช่ือ)………………………………..…………. 
      (................................................................) 
      ................................................................ 
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หลักฐำนกำรจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
ช่ือส่วนรำชกำร …………………………………………………………. 

ประกอบใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของ………………………………………….กับพวก  ลงวันท่ี………………………………………….. 

ล้าดับ
ท่ี 

ช่ือ(18) 
ต้าแหน่ง

(19) 

ค่าใช้จ่าย ( 20 ) 
รวม (21) 

ลายมือช่ือ
ผู้รับเงิน

(22) 

วันเดือนป ี
 ท่ีรับเงิน 

(23) 
หมายเหตุ ค่ำเบ้ีย

เล้ียง 
ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำย

อื่น 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

        
 
 
 

 

      ตำมสัญญำเงินยืมท่ี…………วันท่ี……………... 
  

จ ำนวนเงินรวมทัง้ส้ิน (ตัวอักษร)………………………………………………………………………..             ลงช่ือ……………….…………..ผู้จ่ำยเงิน 
ค ำช้ีแจง      1.ค่ำเบ้ียเล้ียงและค่ำท่ีพักให้ระบุอัตรำวันละและจ ำนวนวันท่ีขอเบิกจ่ำยแต่ละบุคคลในช่องหมำยเหตุ                           (…….…………………………) 
      2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลำยมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นกำรรับเงินยืมให้ระบุวันท่ีได้รับจำกเงินยืม    ต ำแหน่ง…….....…………. 
      3. ผู้จ่ำยเงินหมำยถึง ผู้ท่ีขอยืมเงินจำกทำงรำชกำรและจ่ำยเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทำงแต่ละคน เป็นผู้ลงลำยมือช่ือ     วันท่ี…………….........……..…….. 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 

แบบ 8708 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  โรงเรียนน ้ารอบวิทยา ต้าบลน ้ารอบ อ้าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี        
ท่ี              วันท่ี      
เรื่อง   ขออนุมัติ      จัดซื อ   จัดจ้าง 
 

เรียน   ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา    
 ข้าพเจ้า.......................................................................สังกัด(กลุ่มสาระงาน).....................................ฝ่าย
.............................................................................................ขออนุญาตด้าเนินงานตามโครงการท่ี...............โครงการ
...............................................................................................................................................................ได้รับจัดสรรเป็น
เงิน............................................บาท 

 มีความประสงค์   จัดซื อ  จัดจ้าง จ้านวนเงิน.......................................บาท ตาม
รายงานขอซื อท่ีแนบมา  

 การด้าเนินการครั งนี   ขออนุญาตด้าเนินการเอง  มอบเจ้าหน้าท่ีพัสดุด้าเนินการ 
  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 

    ลงช่ือ ........................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (..............................................................) 
    ลงช่ือวันท่ี.........../................/.............  

1.ความเห็นของ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
       เห็นสมควรอนุมัติ 
       เห็นไม่สมควรอนุมัติ 
...................................... 
                    
                 ลงช่ือ............................................... 
             (.................................................................) 
         หัวหน้างาน...................................................... 

2.ความเห็นของ งานแผนและนโยบาย 
   ได้ตรวจสอบแล้ว    มีในแผน    ไม่มีในแผน 
   ประเภท    อุดหนุน   กิจกรรมฯ  รายได้
สถานฯ 
                 เห็นสมควรอนุมัติ  
                 เห็นไม่สมควรอนุมัติ............................ 
                        ลงช่ือ............................................... 
                             (นางสาวทิพเนตร ฮาบสุวรรณ์) 
                            หัวหน้างานงานแผนและนโยบาย 

3.ความเห็นของ ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
                    อนุมัติ 
                    ไม่อนุมัติ ...................................... 
 

                                                  ลงช่ือ............................................... 
                                                            (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
                                                    ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ………………....…โรงเรียนน ้ารอบวิทยา…………….….............…………………………… 
ท่ี            ……../………….  วันท่ี  ……………………………………………. 
เรื่อง รายงานขอ (  )  ซื อ  (  ) จ้าง ......................................................................................................... 
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 

ด้วย  ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ................................................................  มีความจ้าเป็นท่ีจะต้อง 
(  )  ซื อ  (  ) จ้าง ....................................................... ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน งบเงินอุดหนุน  งาน/โครงการ
.......................................................... จ้านวน  ................... บาท รายละเอียดดังแนบ  

งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก้าหนดวงเงินการจัดซื อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื อจัดจ้างท่ีไม่ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื อจัดจ้างในการ
แต่งตั งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี   

1. เหตุผลและความจ้าเป็นท่ีต้องจ้าง คือ ...................................................................................... 
2. รายละเอียดและงานท่ีจะจ้างคือ ............................................................................................... 
3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน  ................................................................................ บาท  
4. วงเงินท่ีจะขอจ้างครั งนี  ................ บาท ( ............................................................................... ) 

 5. ก้าหนดเวลาท้างานแล้วเสร็จภายใน  ....... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จ้าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ

ท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งตั งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
2. อนุมัติแต่งตั ง .................................................. ต้าแหน่ง ............................ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

ลงช่ือ …………………..................……… เจ้าหน้าท่ี          ลงช่ือ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
          (นางสาวกัณฐิกา  หนูแก้ว)                                   (นางกรองทอง หนูแกล้ว) 
            .........../............./..........                   .........../............./.......... 
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
  ลงช่ือ ……………………………….  
   (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 
             ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 
   .........../............./.......... 
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รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ท่ี ......../.............  ลงวันท่ี .................................... 
งานจัดซื อพัสดุ จ้านวน............รายการ  โรงเรียนน ้ารอบวิทยา   

 
 
  ลงช่ือ …………………..................……… เจ้าหน้าท่ี 
          (นางสาวกัณฐิกา  หนูแก้ว) 
            .........../............./.......... 
 
 
  ลงช่ือ …………………..................……… หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
           (นางกรองทอง หนูแกล้ว) 
             .........../............./.......... 
 
 
 
 
 
 
 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซ้ือคร้ังนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะ

จ้าง 
จ านวน
หน่วย 

[  ] ราคาท่ีได้มาจากการสืบ
จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 

หน่วยละ จ้านวนเงิน 

         
         
            
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั งสิ น      (......................................................................)   
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ …………………….โรงเรียนน ้ารอบวิทยา..........................……………………………… 
ท่ี ......../.................  วันท่ี  ......./.........../....... 
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ ส่ังจ้าง 

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี    

ต าม ท่ี ผู้ อ้ าน ว ย ก าร โร ง เรี ย น น ้ า ร อ บ วิ ท ย า  เห็ น ช อ บ ร าย ง าน  ข อ  (  ) ซื อ   (  ) จ้ า ง 
................................................................... จ้านวน ................................. บาท  (.........................................) ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ  

ในการนี เจ้าหน้าท่ีได้เจรจาตกลงราคากับ ....................................................... ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ......................... บาท (......................................................) ดังนั นเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื อ/
จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
1.  อนุมัติให้ส่ังซื อ/ส่ังจ้างจาก .........................................................  เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อ

........................................................ ในวงเงิน ........................... บาท (........................................................) 
ก้าหนดเวลาการส่งมอบ  วันท่ี ........................................................  

2.  ลงนามในสัญญา/ใบส่ังซื อ/ใบส่ังจ้าง ดังแนบ  
 
 
  
    ลงช่ือ …………………..................…… …เจ้าหน้าท่ี           
                                           (นางสาวกัณฐิกา  หนูแก้ว)                                        
                 ......../........../........ 
              
           อนุมัติ 
               ลงนามแล้ว 
   

    ลงช่ือ …………………….……………… หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
           (นางกรองทอง หนูแกล้ว) 
       ......../........../........ 
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ใบตรวจรับพัสด ุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

                                                                                 เขียนท่ีโรงเรียนน ้ารอบวิทยา   

             วันท่ี  .........................................   

ตามท่ีโรงเรียนน ้ารอบวิทยา  ได้ (  ) ซื อ  (  ) จ้าง ........................................................ ...........  ก้าหนดใช้
ภายในวันท่ี ............................................ จาก ................................................................. ตามสัญญา/ใบส่ังซื อ/ใบส่ังจ้าง
เลขท่ี................... ลงวันท่ี ........................................... ครบก้าหนดส่งมอบวันท่ี ............................ บัดนี ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ได้  ส่ งมอบพั ส ดุ/ บริการ   ตามหนั ง สือ ส่งมอบของ ผู้ขาย/ผู้ รับ จ้าง เลขท่ี  ..............................  ลงวัน ท่ี  
............................................ 

การซื อ/จ้างรายนี ได้ส่ังแกไ้ขเปล่ียนแปลงคือ ........................................................................................................... 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันท่ี  ......................................... แล้วปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบส่ังซื อ/ใบส่ังจ้าง ทุกประการ เมื่อวันท่ี ............................................ โดยส่งมอบเกินก้าหนด
จ้านวน ……… วัน  คิดค่าปรับในอัตรา........................... รวมเป็นเงินทั งสิ น ……………..…….. บาท จึงออกหนังสือส้าคัญ
ฉบับนี ให้ไว้ วันท่ี ............................................ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น ................. บาท                              
(.................................................................................................................) ตามสัญญา/ใบส่ังซื อ/ใบส่ังจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อ ผู้อ้ านวยการโรงเรียนน ้ ารอบวิทยาเพื่ อ โปรดทราบ ตามนั ยข้อ  175 (4)               
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

                                          ลงช่ือ ………………………………….. ประธานกรรมการ 
                                                                                  (............................................) 

                                                          
 
* กรณีการจัดซื อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบ 
   กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั งหมด 
หมายเหตุ   ใช้กับการจัดซื อหรือจัดจ้างพัสดุ (ท่ีมิใช่งานก่อสร้าง) 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ ……………………โรงเรียนน ้ารอบวิทยา……………………….……………………………… 
ท่ี            ……../………….  วันท่ี  ……………………………………………. 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 
  ตามท่ีโรงเรียนได้จัดซื อ/ จัดจ้าง ............................................................................................... 
จ้านวน .................... รายการ  จาก ..................................................................................................................... 
จ้านวนเงิน ........................... บาท ( .................................................................................................................. ) 
ตามใบส่ังซื อ/ จ้าง  หรือสัญญาซื อขาย/สัญญาจ้างเลขท่ี .....................................  ลงวันท่ี.................................. 
จากเงิน ................................................................................................ ประเภทเงิน ........................................... 
โครงการ ......................................................................................................................................................... นั น 
  บัดนี ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ  พ.ศ.2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  เห็นควรเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง  ตามใบส่ังซื อ/ ส่ังจ้างหรือสัญญาซื อขาย/ สัญญาจ้าง  โดย
ละเอียดดังนี  
  จ้านวนเงินขอเบิก ........................................................................................... บาท 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ........................................................................................... บาท 
  มูลค่าสินค้า  ........................................................................................... บาท 
  หักภาษี ณ ท่ีจ่าย  ........................................................................................... บาท 
  หักค่าปรับ  ........................................................................................... บาท 
  คงเหลือจ่ายจริง  ........................................................................................... บาท 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ 
              (ลงช่ือ)  .......................................... เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

        (นางเพชรี  เพชรน้อย) 
         ........../........../.......... 

 

อนุมัติ 
 

      (ลงช่ือ) ............................................. 
        (นายพีรพงษ์  ทรรพคช) 

          ผู้อ้านวยการโรงเรียนน ้ารอบวิทยา 

          ........./........../.......... 
 

 


