
อำนาจหน้าท่ี ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 

ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารงบประมาณ 

๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามท่ีไดร้ับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

๙. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา 

๑๐. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๑๑. การวางแผนพัสดุ 

๑๒. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือ

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๓. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

๑๔. การจัดหาพัสดุ 

๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 

๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

๑๗. การเบิกเงินจากคลัง 

๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

๑๙. การนำเงินส่งคลัง 

๒๐. กำรจัดทำบัญชีการเงิน 

๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนาการ

บริหารรูปแบบนิติบุคคล 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนาการบริหาร

รูปแบบนิติบุคคล  มีรายละเอียดดังนี้ 



๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

  ๑.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับ 

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา กลยุทธ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดสรร

งบประมาณประจำปีที่ได้รับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๑.๓ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนการจัดชั้นเรียน ข้อมูลครูและ

บุคลากร ข้อมูลผู้เรียน ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา เพ่ือใช้กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต 

เป้าหมายกิจกรรมลักและการสนับสนุน 

 ๑.๔ ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา เพ่ือจัดทำประมาณการ

ค่าใช้จา่ยปทีี่ขอตั้งงบประมาณและค่าใช้จา่ยล่วงหน้า ๓ ปี ของงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบ

ลงทุน และงบรายจ่ายอ่ืนที่สอดคลองกับประเด็นกลยุทธตามแผนพัฒนา 

 ๑.๕ ประมาณการและกำหนดวงเงินคา่ใช้จ่ายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต 

เพ่ือกำหนดกรอบวงเงินที่ใช้จา่ยแตล่ะป ีและจัดตั้งงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

  ๑.๖ วิเคราะห์ผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกกลยุทธ์ของสถานศึกษา

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตรวจสอบทบทวนภารกิจ และจัดทำกรอบงบประมาณ

รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นรายละเอียดของแผนงบประมาณ 

 ๑.๗ ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นคำขอตั้ง

งบประมาณตอ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จา่ยเงิน ตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

  ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

  ๒.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

๓. การอนุมัติการใช้จา่ยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

  ๓.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใชจ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กำหนดไวใน

แผนปฏิบัติกำรประจำปีและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  ๔.๑ ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเป็นต้องขอโอนและเปลี่ยนแปลงเสนอข้อความ

เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



  ๔.๒ ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณให้เสนอตอ่สวน

กลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 

๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ๕.๑ รายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจำปีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งแล้วแต่กรณี 

๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

  ๖.๑ จัดใหมีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานและ

ผลการใช้จา่ยงบประมาณ เพื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จา่ยงบประมาณตอ่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาทีส่ำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

   ๖.๒ จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปีงบประมาณแล้วจัดส่งให้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกำหนด 

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานกำไรใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

  ๗.๑ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๗.๒ วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

  ๗.๓ วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน

ในสถานศึกษา 

๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  ๘.๑ ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ 

  ๘.๒ ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท 

ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

  ๘.๓ วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา และทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 

  ๘.๔ จัดทำขอ้มูลสารสนเทศและระบบการรับจ่ายทุนการศึกษา และทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้

ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

  ๘.๕ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๘.๖ ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินหรือทรัพยากรให้แกส่ถานศึกษาและมีส่วนร่วมกับภาระค่าใช้จ่ายทาง

การศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 



  ๙.๑ สำรวจความต้องการของผู้เรียนและคัดเลือกผู้เสนอกูย้ืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

  ๙.๒ ประสานการกู้ยืมเพ่ือการศึกษากับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

  ๙.๓ สร้างความตระหนักแก่ผู้กูย้ืมเงินเพ่ือการศึกษา 

  ๙.๔ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  ๑๐.๑ จัดทำรายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ในทอ้งถิ่นทั้งที่เป็นแหลงเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่เปน็สถานประกอบการเพ่ือการ

รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน และบุคลากรทั่วไปจะได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัด

การศึกษา 

  ๑๐.๒ วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคลและหน่วยงานรัฐบาลและ

เอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ๑๐.๓ กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการใช้

ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

  ๑๐.๔ ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรภายในและภายนอกทั้งทรัพยากรและ

ธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างข้ึน ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  ๑๐.๕ ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร

รว่มกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑๐.๖ อำนาจในการบริหารจัดการเก่ียวกับทรัพยากรและได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ 

จะตอ้งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

๑๑. การวางแผนพัสดุ 

  ๑๑.๑ การวางแผนพัสดุล่วงหน้า ๓ ปี ให้ดำเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 

  ๑๑.๒ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเปน็ผู้ดำเนินการ โดยให้ฝ่ายที่

ต้องการใช้พัสดุจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ 

หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ตอ้งการใช้พัสดุ (ท้ังนี้รายละเอียดพัสดุที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี) ส่งให้ฝ่ายที่ทำหนา้ที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 

  ๑๑.๓ ฝ่ายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุทำการสำรวจข้อมูลรายละเอียดจากฝา่ยที่ต้องการใช้พัสดุ โดยมี

การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและความ

เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่า หรือการจัดทำเอง แล้วจึงนำข้อมูลที่สอบทานแล้วมา

จัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา โดยในสวนที่จัดส่งใหส้ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้

รายงานเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท (รายละเอียด

สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖) 



๑๒. การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอ่สร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือ

เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๑๒.๑ กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณส่งให้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๑๒.๒ กรณีท่ีเป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้กำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ไดโ้ดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานกอ่น หากไมเ่หมาะสมก็ให้กำหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความ

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์กับทางราชการ 

๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

  ๑๓.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดหาพัสดุ เช่น สมุดโทรศัพท์หนา้เหลือง การจัดทำบัญชี

ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการประเมินผลผู้ขายและผู้รับจ้าง เป็นต้น 

๑๔. การจัดหาพัสดุ 

 ๑๔.๑ การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคำสั่งมอบอำนาจของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๑๔.๒ การจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้สถานศึกษา รับจัดทำ 

รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหนำย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  ๑๔.๓ การจัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณตอ้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรอ่ืนมีส่วนร่วมใน

การจัดหาโดยประเภทของพัสดุที่จัดหาต้องเป็นไปตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณและคำสั่งมอบ

อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

  ๑๔.๔ การจัดหาพัสดุด้วยเงินนอกงบประมาณจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได ้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปน็นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา 

และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดการศกึษาของ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนา่ยพัสดุ 

  ๑๕.๑ จัดทำทะเบียนคุมบัญชีทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 

 ๑๕.๒ ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

  ๑๕.๓ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้มีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก

ต่อไป 



  ๑๕.๔ พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งกอ่สร้างกรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่

ราชพัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ

สถานศึกษา 

๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน 

  ๑๖.๑ จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการดำเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ๑๖.๒ การจัดหาผลประโยชนเ์กี่ยวกับที่ราชพัสดุ และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของ

สถานศึกษาภายในวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่ขัดหรือแย่งกับนโยบาย วัตถุประสงค ์และภารกิจ

ของสถานศึกษา 

  ๑๖.๓ เงินรายไดท้ี่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายไดส้ถานศึกษา 

  ๑๖.๔ การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินตามข้อ ๑-๓ ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

สถานศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑๗. การเบิกเงินจากคลัง 

  ๑๗.๑ สถานศึกษาได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางโดยตรงโดยจัดทำและ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ แล้วดำเนินการเบิกเงินจากสำนักงานคลัง

จังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ตามระบบ GFMIS 

๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

  ๑๘.๑ สถานศึกษาไดร้ับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่

กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙. การนำเงินส่งคลัง 

  ๑๙.๑ การนำเงินส่งคลังใหน้ำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ

นำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๑๙.๒ ขั้นตอนและวิธีการนำเงินส่งคลังใหเ้ป็นไปตามที่ระบบ GFMIS กำหนด 

๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน 

  ๒๐.๑ สถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางการจัดทำบัญชีการเงินให้

บันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบ GFMIS ที่กระทรวงการคลัง

กำหนด 

๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  ๒๑.๑ จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS 

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

  ๒๑.๒ จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และ



วิธีการนำเงินรายไดส้ถานศึกษาไปจ่ายเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เปน็นิติบุคคลใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  ๒๒.๑ สถานศึกษาที่ไดร้ับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 

และแบบรายงานให้จัดทำตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบ GFMISตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๒๓. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงบประมาณ 

 ๒๓.๑ กำหนดรูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงบประมาณตามบริบทของสถานศึกษา 

  ๒๓.๒ พัฒนารูปแบบนิติบุคคลด้านการบริหารงบประมาณ 

  ๒๓.๓ ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 

 


