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หน่วยตรวจสอบภำยใน 

เนื้อหำ ประกอบด้วย 

- แนวทำงกำรปฏิบัตงิำน หนงัสือสัง่กำร และระเบียบกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 

- แนวทำงและวิธีปฏิบัตงิำน “กำรควบคุมและกำรตรวจสอบ” ตำมระเบียบก ำหนด 

- แนวทำงและวิธีปฏิบัตงิำน “กำรสอบทำน/ตดิตำมก ำกับกำรปฏิบัติงำน” ของผู้บรหิำรสถำนศึกษำ 

- ตัวอย่ำง หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงิน และเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินอดุหนุน และเงนินอกงบประมำณที่อยู่ 

   ในควำมรับผิดชอบของสถำนศึกษำ 

- ตัวอย่ำง กำรบันทึกรำยกำรตำมระบบควบคุมกำรเงนิของหน่วยงำนย่อย พ.ศ. 2544 

- ตัวอย่ำง กำรจัดท ำงบเทียบยอดเงนิฝำกธนำคำร 

- ตัวอย่ำง กำรค ำนวณงบประมำณเงนิอุดหนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินรำยหัว) เพือ่จัดท ำแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี 

   ของสถำนศึกษำ 

- ตัวอย่ำง กำรจัดท ำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 



คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

ค ำน ำ 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องรับผิดชอบ   

ต่อการด าเนินการตามนิติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตามกฎหมาย  โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการ

บริหารจัดการงบประมาณในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามที่ได้รับการก าหนดวงเงินและได้รับมอบอ านาจ

จากเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          

ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ตลอดจนการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

การเงินและบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด  สถานศึกษาจึงควรมีความเข้มแข็ง           

ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

  ส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษาพั งงา ขอขอบคุณ คณ ะท างานจาก                       

หน่วยตรวจสอบภายใน  ตัวแทนผู้อ านวยการโรงเรียนจากศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอ าเภอ                 

ที่ร่วมกันจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และขอขอบคุณรองผู้อ านวยการส านักงาน -          

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ได้ให้ความคิดเห็นและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคู่มือ

ดั งกล่ าว โดยหวังเป็นอย่ างยิ่ งว่ า คู่ มือ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ งานของสถานศึกษา                  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

 

        (นายประจวบ  หนูเลี่ยง) 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

     



คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี
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หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี การตรวจสอบการรบั-จ่ายเงินประจ าวนั 
 และการก ากบัติดตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

 



การตรวจสอบการรบั-จ่ายเงนิประจ าวนั  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  1 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน และการก ากับติดตามของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

การตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

  การตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวัน    

ข้อ 43  “การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และให้หัวหน้าส่วนราชการ

หรือ   ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่าย       

ทุกสิ้นวัน” 

ข้อ 83 “ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส่วน

ราชการตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตาม

ใบเสร็จรับเงิน     ทุกฉบับและ/หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

ที่ ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ ไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฉบับสุดท้าย และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย”   

วิธีปฏิบัติงาน  

(1) การรับเงิน  เมื่อสิ้นวันท าการในแต่ละวัน ให้ตรวจสอบส าเนาใบเสร็จรับเงินของ

โรงเรียน     กับหลักฐานการน าเงินฝากธนาคาร (ใบรับฝากเงิน ) /สมุดเงินฝากธนาคาร ในกรณีน าเงินฝากธนาคาร

เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่รับเงิน หรือ เงินสดคงเหลือในมือ ในกรณีน าเงินฝากธนาคารไม่ทันภายในวันที่มีการรับเงิน 

เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้บันทึกด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายที่มีการรับเงินของแต่ละวัน และลง

ลายมือชื่อก ากับ โดยเขียนข้อความว่า “วันที่......................มีการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............../      

เลขที่......... - ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............../เลขที่......... รวมจ านวน.........ฉบับ  เป็นเงินทั้งสิ้น................บาท ”    

เพื่อเป็นร่องรอยการปฏิบัติหน้าที่ 

(2) การจ่ายเงิน   เมื่อสิ้นวันท าการในแต่ละวัน ให้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน 

(ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน)  กับต้นขั้วเช็ค  เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้อง ให้ลงลายมือชื่อก ากับในหลักฐานการเบิก

จ่ายเงิน (ด้านล่างของชุดหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน หน้าที่เป็นบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน)  เพ่ือเป็นร่องรอย

การปฏิบัติหน้าที่ 

 

 

 



การตรวจสอบการรบั-จ่ายเงนิประจ าวนั  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  2 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 การสอบทาน/ติดตามก ากับการปฏิบัติงาน ของผู้อ านวยการโรงเรียน ณ วันสิ้นเดือน     

(ระเบียบไม่ได้ก าหนด แต่ต้องด าเนินการเนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ในการสอบทาน ก ากับติดตาม

การปฏิบัติงาน) 

วิธีปฏิบัติงาน    

1. การรับเงิน   สอบทานส าเนาใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน กับหลักฐานการน าเงิน        

ฝากธนาคาร  (ใบรับฝากเงิน) / รายการรับโอนเงินที่ปรากฏตามสมุดเงินฝากธนาคาร หรือกรณีมีเงินสดในมือ       

สอบทานเงินสดที่เก็บรักษาไว้เป็นเงินสดในมือ เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อก ากับด้านหลังส าเนา

ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน เพ่ือเป็นร่องรอยการปฏิบัติหน้าที่   (ดังตัวอย่าง) 

2. การจ่ายเงิน  สอบทานหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน กับเช็คสั่งจ่าย หรือสมุดเงินฝากธนาคาร

ที่แสดงรายการถอนเงิน เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลงลายมือชื่อก ากับในบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

เพ่ือเป็นร่องรอยการปฏิบัติหน้าที่ (ดังตัวอย่าง) 

3. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสอบ     

การรับ-จ่ายประจ าวัน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตรวจสอบการรบั-จ่ายเงนิประจ าวนั  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  3 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

 

 

 ค าสั่ง โรงเรียน……………………………….. 
ที…่………./………………… 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงิน จ่ายเงิน ประจ าวัน 
---------------------------------- 

 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ ข้อ 43 และ ข้ อ 83  จึงแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับเงิน  จ่ายเงิน 
ประจ าวัน ของโรงเรียนบ้านแหลมหิน ดังนี้  

1. นาง/นาย…………………………………….. ต าแหน่ง ครู คศ............วิทยาฐานะ....................... 
2. นาง/นาย…………………………………….. ต าแหน่ง ครู คศ............วิทยาฐานะ....................... 

ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. การรับเงิน    ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บและน าส่ง กับหลักฐานและรายการ

ที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าถูกต้อง ให้แสดงยอดรวม
เงินรับทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ได้รับในวันนั้น ไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อก ากับ 
เพ่ือเป็นร่องรอยการปฏิบัติหน้าที่ 

2. การจ่ายเงิน    ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณกับ
หลักฐาน    การจ่ายเงิน หากปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อก ากับในหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
(ด้านล่างของบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน)  เพื่อเป็นร่องรอยการปฏิบัติหน้าที่ 
 

                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ …….เดือน………….……พ.ศ……………… 
                                              

                                         สั่ง ณ วันที่ ……..เดือน……………..……พ.ศ…………… 

  

 (……………………………………………….…………….) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………   

 

 

 

 



การตรวจสอบการรบั-จ่ายเงนิประจ าวนั  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  4 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

(ตัวอย่าง การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบรายการด้าน “จ่ายเงิน”) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ            โรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

ที ่     วันที ่    5  ตุลาคม  2562         

เรื่อง   ขออนุมัตนิ าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของร้านเพ่ือนโรงเรียน  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

  ตามท่ีโรงเรียนไทยรุ่งเรือง ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย จ านวน 1,090 บาท จากร้านเพื่อนโรงเรียน เมื่อวันที่ 
25 กันยายน 2562 และยังไม่ได้น าส่งสรรพากร นั้น 

  ข้าพเจ้า นางสายฝน  ฐานะดี ต าแหน่ง ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
ไทยรุ่งเรือง จึงขออนุมัติน าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของร้านเพ่ือนโรงเรียน จ านวน 1 ,090 บาท น าส่งสรรพากร         
โดยสั่งจ่ายเช็คเลขท่ี 123455 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จ านวนเงิน 1,090 บาท 

  ขออนุมัติจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร........................................สาขา......................................  
ชื่อบัญชี...................................................................บญัชีเลขท่ี..................................................................................... 
ซึ่งขณะนี้มีเงินคงเหลือ จ านวน.....(เงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเช็ค)....บาท จ่ายครั้งนี้จ านวน..............................บาท 

คงเหลือจ านวน...........................................บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  1. อนุมัติให้น าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งส านักงานสรรพากร 
  2. ลงนามเช็คสั่งจ่ายเงินเลขท่ี 123455 จ านวนเงิน 1,090 บาท 
 
     ลงชื่อ     สายฝน  ฐานะดี    เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                          (นางสาวสายฝน  ฐานะดี) 
 
  ค าสั่ง    อนุมัติ       ลงนามแล้ว 

   (ลงชื่อ)       สาระ  มีดี      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 
               (นายสาระ  มีดี)           
                    วันที่  5  ตุลาคม  2562 
                                                       
   

ลงช่ือ..........................ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

ลงช่ือ................................ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 



การตรวจสอบการรบั-จ่ายเงนิประจ าวนั  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  5 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

ด้านหลังส าเนาใบเสร็จรับเงิน (ฉบับสุดท้ายของแต่ละวันที่มีการรับเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 มีการรับเงิน ตามใบเสร็จรบัเงินเลม่ที่ 45ก.6781 เลขท่ี 1 – 

ใบเสร็จรับเงินรับเงินเลม่ที่ 45ก.6781 เลขท่ี 2 รวมจ านวน 2 ฉบับ เป็นเงินท้ังสิ้น 173,000 บาท 

 

   ลงช่ือ.......................................ผูต้รวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน 

   ลงช่ือ..............................................ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี การตรวจสอบการบนัทึกรายการในทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ  
และการก ากบัติดตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

 



การตรวจสอบการบนัทึกรายการในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  6 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี การตรวจสอบการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  

และการก ากับติดตามของผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

การตรวจสอบตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 (เป็นการตรวจสอบที่ระเบียบก าหนด     

ให้ด าเนินการ) 

  การตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตามค าสั่ง    

วิธีปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ตามค าสั่ง เมื่อสิ้นวันท าการในแต่ละวัน ให้ตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงิน ที่มีการบันทึกรายการรับเงิน, 

จ่ายเงิน และจ านวนเงินคงเหลือ ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ และจ านวนเงินคงเหลือตาม

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ช่องหมายเหตุ) และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เพ่ือเป็น

ร่องรอยการปฏิบัติหน้าที่ (ดังตัวอย่าง) 

  การสอบทาน/ติดตามก ากับการปฏิบัติงาน ของผู้อ านวยการโรงเรียน ณ วันสิ้นเดือน  (ระเบียบไม่ได้

ก าหนด แต่ต้องด าเนินการเนื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ในการสอบทาน ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน)  

วิธีปฏิบัติงาน 

ณ วันสิ้นเดือน เมื่อมีการปิดบัญชีเพ่ือสรุปรายการรับเงิน จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ เสร็จเรียบร้อย

แล้ว    ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนสอบทานการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการติดตามก ากับการปฏิบัติงานของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

ดังนี้ 

1. สอบทานการจัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ และรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  

2. ก ากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกรายการ

เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

3. ลงลายมือชื่อก ากับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน       

(ดังตัวอย่าง) 

 

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



กรณ ีการตรวจสอบการบนัทึกรายการในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  7 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
 

 

 

 ค าสั่ง โรงเรียน……………………………….. 
ที…่………./………………… 

เรื่อง  การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการบันทึกรายการรับจ่ายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
---------------------------------- 

 
ตามที่โรงเรียน.................................มีวิธีการจัดท าบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย     

พ.ศ. 2544  ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวได้ก าหนดให้ต้องมีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการบันทึกรายการรับจ่ายเงินใน
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ  โรงเรียน......................................จึงได้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. ............................................................ ต าหน่ง ครู โรงเรียน......................................  
2. ............................................................ ต าหน่ง ครู โรงเรียน......................................ปฏิบัติ หน้าที่แทน 

หากบุคคลรายที่ 1  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีด้านการรับ
เงิน     การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ทุกวันที่มีการรับเงิน จ่ายเงิน และเงินคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ  และรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน   
 

                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ …….เดือน………….……พ.ศ……………… 
                                              

                                         สั่ง ณ วันที่ ……..เดือน……………..……พ.ศ…………… 
  
  

 (……………………………………………….…………….) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………  
 

 

 

 

 



การตรวจสอบการบนัทึกรายการในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  8 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

(ตัวอย่าง การลงลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

 

 

วัน เดือน ปี 

 

 

ท่ีเอกสาร 

 

 

รายการ 

 

 

 

รับ 

จ่าย คงเหลือ  

หมายเหต ุ 

ลูกหนี้ 

 

 

ใบส าคัญ 

 

 

เงินสด 

 

 

เงินฝาก

ธนาคาร 

เงินฝากส่วน

ราชการผู้เบิก 

1 พ.ย.2562  ยอดยกมา     150,000   

2 พ.ย.2562 บจ.108/63 จ่ายค่าน้ าประปา ประจ าเดือน กย.62 ให้ 

อบต.โอ่งอ่าง 

  285 - 149,715  ลงชื่อ......... ผู้

ตรวจสอบการ

บันทึกบัญชี 

 บจ.109/63 จ่ายค่าไฟฟ้า ประจ าเดือน กย.62 ให้การ

ไฟฟ้า 

  1,436.73 - 148,278.27   

3 พ.ย.2562 บร.45ก

6781/3 

รับเงิน ภาคเรียนท่ี 2/2562 (70%) 127,700 - - - 275,978.27  ลงชื่อ......... ผู้

ตรวจสอบการ

บันทึกบัญชี 

10 พ.ย.

2562 

บจ.118/63 จ่ายค่าวัสดุการศึกษา ร้านเพื่อน

โรงเรียน 

  10,000 - 265,978.27  ลงชื่อ......... ผู้

ตรวจสอบการ

บันทึกบัญชี 

  ยอดยกไป 127,700 - 11,721.73 - 265,978.27 -  

 - เมื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณถูกต้องแล้ว ให้ลงลายมือชือ่เป็นร่องรองการปฏิบัติหน้าที่ในช่องหมายเหตุ 

ทุกวัน 

 



การตรวจสอบการบนัทึกรายการในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  9 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

 (ตัวอย่าง การลงลายมือชื่อการตรวจสอบประจ าเดือน ของผู้อ านวยการโรงเรียน) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
 

 

วัน เดือน ป ี

 

 

ที่เอกสาร 

 

 

รายการ 

 

 

 

รับ 

จ่าย คงเหลือ  

หมายเหต ุ 

ลูกหนี ้

 

 

ใบส าคัญ 

 

 

เงินสด 

 

 

เงินฝาก

ธนาคาร 

เงินฝากส่วน

ราชการผู้

เบิก 

  ยอดยกมา 127,700 7,640 11,721.73 - 258,338.27 -  

 บร.45ก.

6781/10 

คืนเงินสด และได้น าฝาก

ธนาคาร 

500 (500) - - 258,838.27 -  

 บค.

122/63 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่ารถรับจ้าง 

ค่าชดเชยน้ ามัน 

 (240) 

(600) 

(900) 

240 

600 

900 

- 258,838.27 

258,838.27 

258,838.27 

  

  ค่าเครื่องบิน  (3,000) 3,000 - 258,838.27   

  ค่าทีพ่ัก  (2,400) 2,400 - 258,838.27  ลงชื่อ..........

ผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

  รวมเดือนนี้ 128,200 - 18,861.73 - 258,838.27 -  

  รวมแต่ต้นปี 128,200 - 18,861.73 - 258,838.27 -  

 

 
- เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ด าเนินการสอบทานรายการบันทึกบัญชี และการปฏิบัติน้าที่ของ

ผู้ที่รับมอบหมาย แลว้ ให้ลงลายมอืชื่อเป็นร่องรอง ทุกวันสิ้นเดือน 

 



การตรวจสอบการบนัทึกรายการในทะเบียนคมุเงนินอกงบประมาณ  

และการก ากบัตดิตามของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  10 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่าง การลงลายมือชื่อของผู้ตรวจสอบการบันทึกรายการในรายการเงินคงเหลือประจ าวัน) 
ส่วนราชการ  โรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

ประจ าวันท่ี 10  พฤศจิกายน 2562 

 
ประเภท   

 

 
เงินสด 

 

เงินฝาก 
ธนาคาร 

 

เงินฝาก 
ส่วนราชการ 

ผู้เบิก   

 
รวม 

 

 
หมายเหตุ 

 
เงินรายได้แผ่นดิน      

1. ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน - - - -  

2. ดอกเบี้ยเงินโครงการอาหารกลางวัน - - - -  

เงินนอกงบประมาณ      

1. เงินรายหัว - 265,978.27 - 265,978.27  

2. เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - - - -  

3. ค่าหนังสือเรียน - - - -  

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน - - - -  

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน - - - -  

6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - 152,931 - 152,931  

7. เงินโครงการอาหารกลางวันรับจาก อบต./เทศบาล - 477,900 - 477,900  

8. เงินรายได้สถานศึกษา      

   - เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา 

- 10,000 - 10,000  

   - เงินสนับสนุนจาก อบต. - 30,000 - 30,000  

   - เงินเบี้ยปรับจากการผิดสัญญา - 3,500 - 3,500  

   - เงินค่าขายปาล์ม  - 160,000 - 160,000  

9. เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย - 259.46 - 259.46  

10. เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน - 20,000 - 20,000  

11. เงินลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด - 651.25 - 651.25  

12. เงินประกันสัญญา - - 12,400 12,400  

รวม - 1,121,219.98 12,400 1,133,619.98  

 

 

 

 

 

 

 

        ลงชื่อ.....มะลิ  สดุดี...........ผู้จัดท ารายงาน 
              (นางสาวมะล ิ สดุดี) 
        ต าแหน่ง  ครู ปฏิบัติหนา้ที่เจ้าหนา้ที่บญัชี 
 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวันถกูต้อง ตามรายการขา้งต้นแล้ว และได้น าเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภยัเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
  ................-......................  ..................-.................  ...................-.................. 
                      กรรมการ          กรรมการ                                 กรรมการ 
        ลงชื่อ.......สาระ  มีดี...............หัวหน้าหน่วยงานยอ่ย 
                 (นายสาระ  มีดี) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน............. 

 ข้าพเจ้า/ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................. 

        ลงชื่อ................................ผู้รับเงิน 

 

ลงชื่อ................................. ผู้ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

 

กรณี กำรเขียนเช็คสัง่จำ่ยเงินจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุน 

 

 

 



การเขียนเชค็ส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนิอดุหนุน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  11 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน 

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

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน

ส่งคลัง พ.ศ. 2562 

 ข้อ 52  การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ 

ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบ านาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการจ่ายเงินเพ่ือชดใช้คืนเงินทดรอง

ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระท าได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน           

ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

 ข้อ 53  ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินเป็นเช็คตามข้อ 52 วรรคสอง ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ดังนี้ 

  (1) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของ หรือเช่าทรัพย์สิน 

ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออกและขีดคร่อมด้วย 

  (2) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน นอกจากกรณีตาม (1) ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของ

เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” และจะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้ 

  (3) ในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่การเงินของ

ส่วนราชการ และขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด 

 ห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า โดยยังมิได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงิน วันที่ที่ออกเช็ค และ

จ านวนเงินที่สั่งจ่าย 

 ข้อ 54  การเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงินในเช็คท่ีเป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้น และชิด

ค าว่า “บาท” หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จ านวนเงิน

เพ่ิมเติมได้ และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน จนชิดค าว่า “หรือผู้ถือ” โดยมิให้มีการเขียนหรือ

พิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพ่ิมเติมได้ 

การควบคุมเพิ่มเติมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตามระเบียบข้อ 53 (3) เนื่องจากต้อง

จ่ายเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงินทีมี่วงเงินสูง   

 1. การเขียนเช็คสั่งจ่ายเพ่ือน าเงินสดมาจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน , เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ,  เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุกเสมอภาค) 

และเงินอ่ืน ๆ ที่มีแนวปฏิบัติให้จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในนามคณะกรรมการรับเงิน

จากธนาคารที่แต่งตั้งตามค าสั่ง โดยด าเนินการ ดังนี้ 



การเขียนเชค็ส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนิอดุหนุน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  12 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

1.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินจากธนาคาร ดังตัวอย่างที่แนบ 

1.2 สั่งจ่ายเช็คให้คณะกรรมการตามที่สถานศึกษาแต่งตั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง        

ข้อ 53 (3) และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/2569 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 

1.3 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้น าเช็คไปขึ้นเงินจากธนาคาร และน าเงินสดมามอบให้แก่

เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อน าไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน   

 2. การเขียนเช็คสั่งจ่ายเพื่อน าเงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ให้เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในนาม

เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเขียนเชค็ส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนิอดุหนุน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  13 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียน........................................................ 

ที่..................../...................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินจากธนาคาร 

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

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน       

และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 53 (3) กรณีสั่งจ่ายเงินเพ่ือขอรับเงินสดมาจ่าย และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/...........ลงวันที่..................... ......................ก าหนดให้มีการควบคุมเพ่ิมเติม

กรณีขอเบิกเงินสดเพ่ือน ามาจ่ายเนื่องจากการถอนเงินมีวงเงินสูง รายการค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , 

เงินปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน , เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุกเสมอภาค) โรงเรียน

.............................................จงึแต่งตั้งบคุคลเพ่ือเปน็คณะกรรมการรับเงินจากธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

  1. ....................................................................................... ต าแหน่ง ครู / ผู้อ านวยการโรงเ รียน 

  2. ....................................................................................... ต าแหน่ง ครู  

  3. ....................................................................................... ต าแหน่ง ครู (เจ้าหน้าที่การเงิน)  

 ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่น าเช็คไปขึ้นเงินสดจากธนาคาร มอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือน าไป

จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ........................  

   สั่ง ณ วันที่................เดือน........................................พ.ศ. .................... 

 

 

 

      (..............................................................) 

        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................. 

 

 



การเขียนเชค็ส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนิอดุหนุน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  14 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

 

ตัวอย่าง การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในนามคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ตามค าสั่ง 
 

ด้านหน้าเช็ค 

วันท่ี....2 พฤศจิกายน 2563........ 

จ่าย....คณะกรรมการ.............. 

จ านวนเงิน......50,000............บาท 

ยอดคงเหลือยกมา.....250,000....บาท 

ฝาก............................................... 

รวม............................................... 

ถอน.............................50,000....บาท 

คงเหลือยกไป............200,000...บาท 

 

 

เลขท่ีเช็ค 123458 

ธนาคาร xxxxxxxxxxxxxxxx 

วันท่ี...........02/11/2563................. 

จ่าย...นายสมชัย สุทธิสาร นางศรสีมร ทุ่งโพธิ์ น.ส.สายฝน ฐานะดี.......................หรือผู้ถือ 

จ านวนเงิน.....(ห้าหมื่นบาทถ้วน)........................................... 

 

 

 

เช็คเลขท่ี 123456 

 

หมายเหตุ     ผู้มีอ านาจลงนามสั่ งจ่ายเช็คตามที่ ให้ลายมือชื่อไว้กับธนาคาร จ านวน 3 คน ประกอบ ด้วย                

(1) ผู้อ านวยการโรงเรียน (2) ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน (3) ครู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ   ส าหรับเงื่อนไขท่ีให้ไว้

กับธนาคาร อาจลงนามทั้ง 3 คน หรือ  2 ใน 3  คน  ในกรณีที่ลงนาม 2 ใน 3 คน   ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้อง   

ลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินทุกครั้ง 1 คน ส่วนอีก 1 คน ให้เป็นครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ลงนาม  ส าหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินให้ลงนามสั่งจ่ายเงินในกรณีที่ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ไม่สามารถลงนามได้ เนื่องจาก ลา หรือไป

ราชการ เพื่อเป็นการสอบทานการปฏิบัติงานการเงินให้มีความโปร่งใส 

ด้านหลังต้นขั้วเช็ค 

 คณะกรรมการ มอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับเช็คแทน โดยลงลายมือชื่อรับเช็คที่ด้านหลังต้นขั้วเช็ค         
และทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 

 
               สายฝน 
      2 พฤศจิกายน 2563 

-50,000.-  

 

           สาระ   สายฝน       สมศร ี



การเขียนเชค็ส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนิอดุหนุน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  15 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

ด้านหลังเช็คสั่งจ่ายเงิน กรณี คณะกรรมการมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งน าเช็คไปขึ้นเงิน 

 

  

 

 

 

          

 

 

****การลงลายมือชื่อด้านหลังเช็คสั่งจ่ายเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารผู้จ่ายเงินให้ถือปฏิบัติ**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมชัย 

(นายสมชัย สุทธิสาร) 

บัตรประชาชนเลขที ่1234567891011 

วันหมดอาย ุ10 เมษายน 2565 

 

สมชัย 

(นายสมชัย สุทธิสาร) 

บัตรประชาชนเลขที ่1234567891011 

วันหมดอาย ุ10 เมษายน 2565 

 
ศรีสมร 

(นางศรีสมร  ทุ่งโพธิ์) 

บัตรประชาชนเลขที ่234567891012 

วันหมดอาย ุ8 พฤศจกิายน 2566 

 

ศรีสมร 

(นางศรีสมร  ทุ่งโพธิ์) 

บัตรประชาชนเลขที ่234567891012 

วันหมดอาย ุ8 พฤศจกิายน 2566 

 

สายฝน 

(นางสาวสายฝน ฐานะดี) 

บัตรประชาชนเลขที ่234567891012 

วันหมดอาย ุ8 พฤศจกิายน 2566 

 

สายฝน 

(นางสาวสายฝน ฐานะดี) 

บัตรประชาชนเลขที ่234567891012 

วันหมดอาย ุ8 พฤศจกิายน 2566 

 



การเขียนเชค็ส ัง่จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนิอดุหนุน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  16 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
 
 
ที่  ศธ  04097/2569                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

ต ำบลท้ำยชำ้ง อ ำเภอเมือง  จงัหวัดพังงำ 82000        

             14  กันยำยน  2564 

เรื่อง    แนวปฏิบัติกำรเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุน 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรง 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ ที่ ศธ 04097/ว167  
          ลงวันที่ 14 มกรำคม 2556 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  แนวปฏิบัติกำรเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงิน                     จ ำนวน 1 ฉบบั 

ตำมหนั งสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำได้จัดท ำแนวปฏิบัติ              
กำรขอเปิดบัญชีกระแสรำยวันคู่ขนำนกับบัญชีออมทรัพย์ และกำรสั่งจ่ำยเช็ค เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเงินให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ถือปฏิบัติ นั้น 

เนื่องจำกระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลังในหน้ำที่ของอ ำเภอและกิ่งอ ำเภอ           
พ.ศ. 2520 ได้ถูกยกเลิก และให้ถือปฏิบัติต ำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง                 
กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 แทน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพังงำจึงได้ปรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสั่งจ่ำยเช็คจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรเงินอุดหนุนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงกำรคลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กรณีที่ต้องรับเงินสดเพ่ือน ำมำจ่ำยให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งเป็นกำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมเติมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด           
ได้ถือปฏิบัติให้เปน็ไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ  

      ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
โทรศัพท์ 0 7641 2522   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี กำรค ำนวณงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำจดักำรเรียนกำรสอน (รำยหวั) 

เพื่อจดัท ำแผนปฏิบตักิำรประจ ำปี 

 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  17 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

กรณี  การค านวณงบประมาณเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

 

 

 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 – 10 ตุลาคม 2564)  นักเรียน ณ วันเปิด     

ภาคเรียน ปรับปรุงด้วยข้อมูล 10 มิถุนายน 2564 (ตามช่วงระยะเวลาที่กลุ่มนโยบายและแผนก าหนด)  นักเรียนรวมทั้งสิ้น 

200 คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 45 คน  ระดับประถมศึกษา 155 คน 

 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 มีนาคม 2565)  ข้อมูลนักเรียนปรับปรุง                    

ณ 30 พฤศจิกายน 2564  (ตามช่วงระยะเวลาที่กลุ่มนโยบายและแผนก าหนด)  นักเรียนรวมทั้งสิ้น 190 คน  แยกเป็นระดับ   

ก่อนประถมศึกษา จ านวน 40 คน ระดับประถมศึกษา 150 คน 

*****โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา จะได้รับเงินอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติม จากรายหัว    

ที่ได้รับปกติ อีก 500 บาท/คน/ปี (ภาคเรียนละ 250 บาท/คน) ให้น างบประมาณมารวมค านวณกับประมาณการ

รายรับด้วย**** 

 

 

 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

  ก่อนประถม  45 (จ านวนนักเรียน) x 850  (งบประมาณรายหัว)   =  38,250 บาท 

  ประถม  155 (จ านวนนักเรียน) x 950 (งบประมาณรายหัว) = 147,250 บาท 

  รวมงบประมาณที่จะได้รับ = 185,500 บาท      

 โรงเรียนจะได้รับโอนเงิน 2 ครั้ง    ครั้งที่ 1 = 70%  เป็นเงิน 129,850 บาท   

                                                    ครั้งที่ 2 = 30%  เป็นเงิน 55,650 บาท  

 - ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  ก่อนประถม  40 (จ านวนนักเรียน) x 850 (งบประมาณรายหัว)    =  34,000 บาท 

  ประถม  150 (จ านวนนักเรียน) x 950 (งบประมาณรายหัว)  = 142,500 บาท 

  รวมงบประมาณที่จะได้รับ = 176,500 บาท      

 โรงเรียนจะได้รับโอนเงิน 2 ครั้ง    ครั้งที่ 1 = 70%  เป็นเงิน 123,550 บาท   

                                                    ครั้งที่ 2 = 30%  เป็นเงิน  52,950 บาท 

ข้อมูลนักเรียนที่ใช้ในการค านวณงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ประมาณการรายรับ) 

งบประมาณที่จะได้รับจัดสรร 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  18 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

 

 

  เพ่ือให้การก าหนดกรอบวงเงินที่จะน ามาใช้ส าหรับจัดท าแผนงานโครงการชัดเจน จึงให้แบ่งสัดส่วนการ          

ใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 

   - ร้อยละ 60 ส าหรับจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   - ร้อยละ 30 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  

   - ร้อยละ 10 ส าหรับใช้ส ารองจ่าย   

 

 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

    

  แบ่งร้อยละ 60   ส าหรับจัดท าโครงการ เป็นเงิน 111,300 บาท 

  แบ่งร้อยละ 30   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ า เป็นเงิน 55,650 บาท 

  แบ่งร้อยละ 10   ส าหรับใช้ส ารองจ่าย  เป็นเงิน 18,550 บาท  

 ***จะใช้เงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564*** 
 

 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

  

  แบ่งร้อยละ 60   ส าหรับจัดท าโครงการ เป็นเงิน 105,900 บาท 

  แบ่งร้อยละ 30   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจ า เป็นเงิน 52,950 บาท 

  แบ่งร้อยละ 10   ส าหรับใช้ส ารองจ่าย  เป็นเงิน 17,650 บาท  

 ***จะใช้เงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565*** 
 

 

  

 - ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564      ใช้งบประมาณ จ านวน 111,300 บาท (ซึ่งจะได้รับโอนเงิน            

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  70% เป็นเงิน 77,910 บาท ครั้งที่ 2 30% เป็นเงิน 33,390 บาท)  จัดสรร

ให้แก่โครงการต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 – เดือนตุลาคม 2564  

 

กรอบวงเงินที่จะน ามาจัดท าโครงการ 

งบประมาณที่จะได้รับท้ังสิ้น  จ านวน 185,500 บาท    

งบประมาณที่จะได้รับทั้งสิ้น  จ านวน 176,500 บาท    

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการใช้จ่ายเงิน 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  19 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

 ***ภาคเรียนที่ 1 จะมีข้อสังเกตว่า โครงการที่มีปฏิทินด าเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ให้เร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป 

เช่น มีโครงการที่ต้องด าเนินการคาบเกี่ยวจากเดือนกันยายน 2564 ไปในเดือนตุลาคม 2564 จึงเป็นการใช้จ่ายเงิน

คาบเกี่ยวไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของกระทรวงการคลัง     

ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 73  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน*** 

 - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564       ใช้งบประมาณ จ านวน 105,900 บาท (ซึ่งจะได้รับโอนเงินใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)   จัดสรรให้แก่โครงการต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 –      

เดือนมีนาคม 2565 

 ***ภาคเรียนที่  2 จะต้องด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 256 4 –          

เดือนมีนาคม 2565  ซึ่งใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงไม่มีการใช้จ่ายเงินคาบเกี่ยว 

2 ปีงบประมาณ***  

 

 

 งบประมาณในส่วนร้อยละ 30 ให้น าไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าของโรงเรียน เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า        

ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณีย์)  , ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ , ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ , ค่าวัสดุ , 

ค่าจ้าง   ตัดหญ้า เป็นต้น  ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ไม่ต้องจัดท าโครงการรองรับไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 งบประมาณในส่วนร้อยละ 10  ให้น าไปใช้จ่าย กรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้, กรณี

งบประมาณโครงการไม่เพียงพอเนื่องจากประมาณการรายรับน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับโอน , กรณีค่าใช้จ่ายประจ า  

บางรายการไม่เพียงพอและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เป็นต้น 

 

 

 เมื่อได้รับโอนเงินอุดหนุนจาก สพป.พังงา/สพฐ. ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบช่วงเวลาการด าเนินงานโครงการ

ของแต่ละโครงการว่าโครงการใดต้องด าเนินการก่อน ให้แจ้งอนุมัติเงินให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพ่ือด าเนินงาน     

ตามโครงการได้  เนื่องจากโรงเรียนจะได้รับโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนละ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  70%  ครั้งที่ 2 30%  หากมี

โครงการที่ต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน อาจเกิดเหตุการณ์มีงบประมาณไม่เพียงพอ 

ค่าใช้จ่ายประจ า 

ส ารองจ่าย 

การด าเนินงานโครงการเมื่อได้รับโอนเงินอุดหนุนจาก สพป.พังงา/สพฐ. 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  20 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

 

 

 - จัดท าแผนปฏิบัติการเป็นปีงบประมาณ  เช่น แผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ 2563 รวบรวมโครงการ     

ที่จัดท าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ใช้งบประมาณของปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2563 

 - จัดท าแผนปฏิบัติการเป็นปีการศึกษา เช่น แผนปฏิบัติการของปีการศึกษา 2562  รวบรวมโครงการ       

ที่จัดท าในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช้งบประมาณของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้งบประมาณของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  21 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

(ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            โรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

ที ่     วันที ่    30 มีนาคม 2564         

เรื่อง   ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาได้โอนงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ          
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (70%) ให้แก่
โรงเรียน    ไทยรุ่งเรือง รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน ...............................  บาท และรายการ        
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ-ผู้เรียน เป็นเงิน.................................บาท นั้น 

  งานการเงิน ได้ตรวจสอบโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งใช้งบประมาณเงินอุดหนุน          
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และงบประมาณรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส าหรับด าเนินงานตามโครงการ  
และได้ก าหนดปฏิทินที่จะต้องจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลา ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้ว ปรากฏว่ามีจ านวน         
5 โครงการ ที่จะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากครั้งที่ 1 (70%) ดังรายละเอียดบัญชีจัดสรร
งบประมาณให้แก่โครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

  เห็นควรด าเนินการ ดังนี้    
  1. อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการ 5 โครงการ  
  2. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินที่ก าหนด  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ลงชื่อ     สายฝน  ฐานะดี    เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                                  (นางสาวสายฝน  ฐานะดี) 
  ค าสั่ง    อนุมัตกิารจัดสรรงบประมาณ 
      เห็นชอบแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ  

      (ลงชื่อ)       สาระ  มีดี      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 
                            (นายสาระ  มีดี)    
                       วันที่  30 มีนาคม 2564                                                   

หมายเหตุ   สามารถปรับเพิ่มข้อความได้ตามความเหมาะสม 

 
 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  22 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. .............................  

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ ภาคเรียนที่ ......................................................... 

ครั้งที่ 1   70%   (จ านวนเงิน ............................... บาท) 

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

 

ที ่ โครงการ จัดสรร อนุมัติ 

 เงินอุดหนุนรายหัว   

1. โครงการ.......................................................... ............................ ......................... 

2.    

3.    

4.    

5.    

 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

1. โครงการ................................................................   

2.    

3.    

4.    

5.    

 

- เม่ือได้รับโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน

พร้อมจัดท ารายละเอียดขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อแจ้งอนุมัติงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ 

และให้เร่งด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนด  

 

 



การค านวณงบประมาณเงนิอดุหนุนค่าจดัการเรียนการสอน  

(รายหวั เพือ่จดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  23 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัช ี

อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 

เพื่อด าเนินงานตามโครงการ ภาคเรียนที่ ......................................... 

ครั้งที่ 2   30%   (จ านวนเงิน .................................. บาท) 

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

 

ที ่ โครงการ จัดสรร อนุมัติ 

 เงินอุดหนุนรายหัว   

1. โครงการ.......................................................... ............................. .............................. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

1. โครงการ................................................................   

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กำรรบับริจำคเงินหรือทรพัยสิ์น 

ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรรบัเงินหรือทรพัยสิ์นที่มีผูบ้ริจำค

ใหแ้ก่สถำนศึกษำ พ.ศ. 2552 

 



การรบับรจิาคเงนิหรือทรพัยส์นิ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   24 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

สรุปการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 

 การรับบริจาค 

  1. รับเงินบริจาค  

- เงินที่มีผู้มอบให้ส่วนราชการ เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมของส่วนราชการ 

- เงินที่เกิดจากทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ เพ่ือน าดอกผลใช้จ่ายในกิจกรรมของส่วนราชการ 

- เงินที่มีผู้มอบให้ส่วนราชการและไม่มีวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ให้น าเข้าเป็น

เงินรายได้สถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สพฐ. ก าหนด 

  2. รับบริจาคเป็นทรัพย์สิน  

 อสังหาริมทรัพย์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้

บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 12)   

 สั งหาริมทรัพย์    ถ้ าเป็นสั งหาริมทรัพย์ เกิน  100,000 บาท ขึ้น ไป  ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 15  

ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

- ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือด าเนินการ

ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองและภาระติดพันในทรัพย์สิน ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค รายงานผล           

การพิจารณาต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 กรณีรับบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และผู้บริจาคประสงค์น าไปยกเว้นภาษีเงินได้   

ตามประมวลรัษฎากร ต้องเป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 

 การออกหลักฐานการรับบริจาค 

  1. รับเงินบริจาค   ให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน โดยระบุชื่อผู้บริจาค จ านวนเงินที่บริจาค             

ระบุวัตถุประสงค์  แห่งการบริจาค เพ่ือให้ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน าไป

ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร  (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้

บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 11)   (บันทึกการรับบริจาคเงนิในระบบ e-Donation ของสรรพากร) 

  2. รับบริจาคเป็นทรัพย์สิน  (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้

บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 14)  



การรบับรจิาคเงนิหรือทรพัยส์นิ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   25 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

- บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล    ให้ “หัวหน้าสถานศึกษา” ออกหนังสือรับรองตาม

มูลค่าที่ได้ด าเนินการประเมินมูลค่า โดยประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาในหนังสือรับรอง 

เพ่ือให้น าไปด าเนินการยกเว้นภาษีเงินได้  ตามประมวลรัษฎากร 

- บุคคลธรรมดา    ออกหนังสือตอบขอบคุณ หรือออกอนุโมทนาบัตร ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา พ.ศ. 2547 หรือด าเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้แก่   

ผู้บริจาค 

 หลักเกณฑ์การรับบริจาค        (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

ให้แก่สถานศึกษา    พ.ศ. 2552 ข้อ 6 และ ข้อ 7) 

  1. ต้องพิจารณาผลดีผลเสียและประโยชน์ที่สถานศึกษาพึงจะได้รับ 

  2. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ และไม่เป็นไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไข

ผูกพัน 

  3. ค านึงผลประโยชน์ และภาระที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  4. มิให้รับเงินบริจาคท่ีผู้บริจาคระบุเงื่อนไขที่เป็นภาระเกินความจ าเป็น 
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ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กำรจดัท ำหลกัฐำนกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักิจกรรมเพื่อ

เสริมสรำ้งควำมรูใ้หก้บันกัเรียน ดว้ยงบเงินอุดหนุน 



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   26 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

การจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน 
ด้วยงบเงินอุดหนุน ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2983 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 

 
กรณีที่ 1     โรงเรียนเป็นหน่วยงานผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน  ได้แก่ 
       กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
                     - น ำนักเรียนไปทัศนศึกษำแหล่งเรยีนรู้   
                      - จัดค่ำยวิชำกำร  ค่ำยคุณธรรม  ค่ำยลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด 

รายการค่าใช้จ่าย / อัตราการเบิกจ่ายเงิน หลักฐานที่ใช้เบิกเงิน 
1.  ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
    - ค่ำอำหำร   สถำนท่ีรำชกำรมื้อละไม่เกิน 80 บำท/คน 
กรณีจ ำเป็นต้องจัดกิจกรรมในสถำนท่ีเอกชนเบิกจ่ำยเท่ำที่
จ่ำยจริง       ไม่เกินมื้อละ 150 บำท/คน 
    - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่   สถำนท่ีรำชกำรไม่เกินมื้อ
ละ 35 บำท/คน สถำนท่ีเอกชน  ไม่เกินมื้อละ 50 บำท/คน 

 

    1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  โรงเรียนต้องจัดให้แก่
นักเรียน ไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินสดให้นักเรียนได้ 

 

   1.2 ค่าอาหาร           
         กรณีจัดอาหารให้นักเรียน  1. บันทึกข้อควำมขออนุมัติจัดอำหำร/ อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่   

โดยจ ำนวนท่ีขออนุมัตเิบิกจ่ำยเงิน ไม่เกินเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร 
2. ใบส ำคัญรับเงิน และส ำเนำบตัรประชำชน 

          กรณีไม่จัด อาหาร ให้นักเรียน/ครู 
 

1.  นักเรียนใช้แบบใบส ำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
ส ำหรับนักเรียน  (จ่ำยเงินสด) 
2. ครูใช้หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
โดยเบิกเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำย  

2. ค่าเช่าท่ีพัก (นักเรียน/ครู) 
   ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักตำมที่ผู้ให้บรกิำรเรยีกเก็บ ดังนี ้
    - ค่ำเช่ำห้องพักคู่   ไม่เกินคนละ 600 บำท/วัน 
    - ค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว ไมเ่กินคนละ 1,200 บำท/วัน 

1. ใบเสร็จรับเงินค่ำที่พัก และ folio  
(folio ต้องมีรำยละเอียดช่ือผู้เข้ำพัก วันท่ีเข้ำพัก วันท่ีออกจำก
ห้องพัก              เลขห้องพัก รำคำห้องพัก) 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่ำตอบแทนวิทยำกรที่เป็นบุคลำกรของรัฐ ช่ัวโมงละไม่เกิน 600 
บำท 
   - ค่ำตอบแทนวทิยำกรที่ไม่ใช่บุคลำกรของรัฐ ช่ัวโมงละไม่
เกิน 1,200 บำท 

1. ใบส ำคัญรับเงินส ำหรับวิทยำกร และส ำเนำบัตรประชำชน 



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   27 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

รายการค่าใช้จ่าย / อัตราการเบิกจ่ายเงิน หลักฐานที่ใช้เบิกเงิน 
4. ค่าจ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งนักเรียน/ครู 1. หลักฐำนกำรจ้ำงเหมำรถยนต์ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจดัจ้ำงฯ และ

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงฯ พ.ศ.2560 
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ 1. ใบเสร็จรับเงินของผู้ให้บริกำร  (ระบุรำคำ/ต่อคนและจ ำนวนคนที่เข้ำ

ชม) 
6. หลักฐานต้นเร่ืองประกอบการเบิกจ่ายเงิน 1. โครงกำร    

2. บันทึกข้อควำมขออนุมัติจัดโครงกำร ซึ่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนได้
ลงนำมอนุมัติใหด้ ำเนินกำร  
3. ค ำสั่งแต่งตั้งครูผูเ้กี่ยวข้องปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรจัดกจิกรรม  
4. บัญชีรำยชื่อ พร้อมลำยมือช่ือของครู / นักเรียน  
5. ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร (ครูที่ไดร้ับมอบหมำยตำมค ำสั่ง) 
6. ตำรำงกำรจดักิจกรรม / ก ำหนดกำร 
กรณีเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร (เพิ่ม) 
7. หนังสือเชิญวิทยำกร 
8. หนังสือตอบรับจำกวิทยำกร 
9. บัญชีลงเวลำของวิทยำกร 

 

 

กรณีที่ 2  โรงเรียนพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ร่วมการแข่งขันกับโรงเรียนอื่นหรือหน่วยงานอื่น   ได้แก่  การแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน , กิจกรรมเข้าค่ายท่ีไปร่วมกับโรงเรียนอื่น 

รายการค่าใช้จ่าย / อัตราการเบิกจ่ายเงิน หลักฐานที่ใช้เบิกเงิน 

1. ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าเช่าท่ีพัก  

   1.1 ส าหรับนักเรียน 
        1. ค่ำอำหำร ให้เบิกในลักษณะเหมำจ่ำย มื้อละ  ไม่
เกิน 80 บำท/คน  

1.         2. ค่ำเช่ำที่พัก ให้เหมำจ่ำยไม่เกินคนละ 500 บำท/วัน         

   
    1. ใช้แบบใบส ำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกจิกรรมส ำหรับ
นักเรียน  
**ค่ำที่พักเหมำจ่ำย  ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินและ folio แต่ให้
นักเรียนลงลำยมือช่ือรับเงินตำมจ ำนวนเงินท่ีได้จ่ำยจริง ไมเ่กินอัตรำ
ที่ก ำหนด ในแบบใบส ำคัญรับเงินฯ ตำมข้อ 1.** 

   1.2 ส าหรับครู 
        1. เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง ตำมอตัรำที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 
        2. ค่ำเช่ำที่พัก ให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริง  
        - ค่ำเช่ำห้องพักคู่  ไม่เกินคนละ 600 บำท/วัน 
        - คำ่เช่ำห้องพักเดี่ยว ไมเ่กนิคนละ 1,200 บำท/วัน 

 
1. หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
2. ใบเสร็จรับเงินค่ำที่พัก และ folio  
(folio มีรำยละเอียดชื่อผู้เข้ำพัก วันท่ีเข้ำพัก วันท่ีออกจำกห้องพัก    
เลขห้องพัก รำคำห้องพัก) 



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

รายการค่าใช้จ่าย / อัตราการเบิกจ่ายเงิน หลักฐานที่ใช้เบิกเงิน 

2. ค่าพาหนะ 1. รถประจ ำทำง  
    - นักเรียน ให้เบิกตำมอัตรำ ข้ำรำชกำรประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงำน ใช้แบบใบส ำคัญรับเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส ำหรบั
นักเรียน  
    - ครู ใช้หลักฐำนกำรเบิกจำ่ยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร 
2. รถยนต์ส่วนบุคคล   
       - ให้ช้ีแจงเหตุผลควำมจ ำเปน็ประกอบ ในแบบขออนุมัติ
เดินทำงไปรำชกำร  
       - เบิกคำ่ชดเชยน้ ำมัน ใช้หลักฐำนกำรเบกิจ่ำยเงินค่ำใช้จำ่ยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร 
3. จ้ำงเหมำรถ   

- หลักฐำนกำรจ้ำงเหมำรถยนต์ตำม พ.ร.บ.กำรจดัซื้อจัดจ้ำงฯ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจดัซื้อจัดจำ้งฯ 
พ.ศ.2560   

- ท ำหลักฐำนจ้ำงกับผู้ที่เป็นเจ้ำของรถตำมรำยกำรจดทะเบยีน 
- หลักฐำนประกอบ ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนรถ (หน้ำรำยกำรจด

ทะเบียน และรำยกำรเสียภำษี) , ส ำเนำใบขับขี่ของผู้ขับรถ , ส ำเนำ
กรมธรรม์ประกันภัย , กรณีจ้ำงเหมำกับผู้รบัจ้ำงที่เป็นนิติบุคคลแนบ
ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน , ส ำเนำทะเบียนบำ้น , ส ำเนำบตัร
ประชำชน  

- หลักฐำนกำรตรวจสภำพรถที่จะด ำเนินกำรจ้ำง  

3. หลักฐานต้นเร่ืองประกอบการเบิกจ่ายเงิน 1. หนังสือแจ้งจำกหน่วยงำน ได้แก่ โรงเรียนผู้จัดในนำมเครือข่ำย , 
สพป.พังงำ , หน่วยงำนอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
2. บันทึกข้อควำมขออนุมัติเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
ได้ลงนำมอนุมัติใหด้ ำเนินกำร 
3. โครงกำรที่ได้รับอนุมตัิแล้ว     
4. ค ำสั่งแต่งตั้งครูผูเ้กี่ยวข้องปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรจัดกจิกรรม    
5. บัญชีรำยชื่อ พร้อมลำยมือช่ือ ครู / นักเรยีนที่เข้ำร่วมกจิกรรม 
6. ตำรำงกำรจดักิจกรรม/ก ำหนดกำร 
7. ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร 

 

  



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับนกัเรียน 

 

ชื่อส่วนราชการผู้จัดกิจกรรม..............................................................................................โครงการ/หลักสตูร/กิจกรรม............................................................................................................................... 

วันที่..........................เดือน..........................................................พ.ศ. .....................................ถึงวันที่...............................เดือน.........................................................พ.ศ. ................................................ 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น............................................................................คน ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมได้รับเงินจากโรงเรียน...................................................................................................................... 

สังกัด สพป. ......................................................................................................................../สพม. .............................................................................................................................ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ค่าอาหาร 
(บาท) 

ค่าเช่าท่ีพัก 
(บาท) 

ค่าพาหนะ 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

วัน เดือน ปี 
ที่รับเงิน 

ลายมือชื่อ 

         
         
         
         
         
         
         
         
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       

 

          ลงช่ือ.....................................................................ผู้จ่ายเงิน 

                  (..................................................................) 

          ต าแหนง่...............................................................



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   30 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

ใบส ำคัญรับเงนิส ำหรับวิทยำกร 

 

ชื่อส่วนรำชกำรผู้จัดกิจกรรม........................................................................................................................................................ 
โครงกำร/หลกัสูตร/กจิกรรม......................................................................................................................................................... 

 

        วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ. ......................... 

 ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................................................ 

ต ำบล/แขวง.....................................................................อ ำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด................................................. 

ได้รับเงินจำก.............................................................................................................................ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
          จ ำนวนเงิน (.............................................................................................................................................................) (ตัวอักษร) 

 

       ลงช่ือ............................................................................ผู้รับเงิน 

                        (..........................................................................) 

       ลงช่ือ............................................................................ผู้จ่ำยเงิน 

                        (..........................................................................) 

 



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุมัติจัดท าโครงการ สามารถน าไปปรับเพ่ิมรายละเอียดได้ตามโครงการที่ได้จัดท าของแต่ละโรงเรียน) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ          โรงเรียน...............................................................................................................................................................................
ที ่                                    วันที.่............................................................................................................          
เร่ือง  ขออนุมัติจัดท ำโครงกำร..............................................................................................................................................................................  

         

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................................................  (เสนอผ่ำน เจ้ำหนำ้ที่กำรเงิน) 

  ตำมที่  ได้อนุมัติงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ......................................    เพื่อด ำเนินงำนโครงกำร
................................................................ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อ........................................................โดยก ำหนดเป้ำหมำย
นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร วิทยำกร และเจ้ำหน้ำที่         รวมจ ำนวน ...................คน ซึ่งได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดท ำโครงกำร   ในเดือน
.................................. น้ัน 

  บัดนี้ ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และจัดท ำก ำหนดกำร/ตำรำงกำรจัดกิจกรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะด ำเนินงำนตำมโครงกำร จ ำนวน...........วัน ในระหว่ำงวันท่ี............................................  ณ.....................................................................  
ในกำรจัดท ำโครงกำรครั้งนี้ ได้จัดอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เอกสำร และวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยเบิกจ่ำยจำก
งบประมำณโครงกำร............................................ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว จ ำนวน...............................บำท   

  เห็นควรอนุมตัิให้จัดท ำโครงกำร................................................................................ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ          

     
                 (………………………………………..) 
                       ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................. 

       - เพื่อโปรดพิจำรณำ 
       - ได้ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ปรำกฏว่ำ โครงกำร...................................................... ได้รับอนุมัติง บประมำณ        
จ ำนวน.........................บำท ขณะนี้มีเงินคงเหลือ..................บำท  

       - เห็นควรอนุมตัิให้ด ำเนินกำรได ้
 
    (ลงช่ือ).................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   ค าสั่ง       อนุมัติ 
             (...............................................)                                                                         
                                                                                                                       (ลงช่ือ)................................................... 
                 (...................................................) 
        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................... 



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม 

เพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้หก้บันกัเรียน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                              โรงเรียน................................................................................................................................................. 
ที ่         วันที.่...............................................................................................................         
เร่ือง  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ  
         
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................. (เสนอผ่ำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน) 

  ตำมที่  ได้อนุมัติให้จัดท ำโครงกำร............................................................................................ .........ในระหว่ำงวันที่ 
..................................................... ณ ......................................................... โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณตำ มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ ............................. ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว จ ำนวน..............บำท นั้น    

  ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรมีควำมจ ำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดท ำเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ดังน้ี 
  1. ค่ำถ่ำยเอกสำร     จ ำนวน..............ชุด 
  2. ......................  จ ำนวน.............. 
  3. ......................  จ ำนวน.............. 

  เห็นควรอนุมตัิให้จัดท ำเอกสำร และจัดซื้อวัสดุ ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
         (ลงช่ือ)................................................ 
                             (………………………………………..) 
                        ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................. 

       - เพื่อโปรดพิจำรณำ 
       - ได้ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ปรำกฏว่ำ โครงกำร...................................................... ได้รับอนุมัติง บประมำณ       
จ ำนวน.........................บำท ขณะนี้มีเงินคงเหลือ..................บำท  
       - เห็นควรอนุมตัิให้ด ำเนินกำรได ้
    (ลงช่ือ).................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน   ค าสั่ง    
            (...............................................)                                                           - อนุมัติ                     
                   - มอบเจ้ำหน้ำที่พัสดุด ำเนินกำร 
 
                                                                                                                  (ลงช่ือ)................................................................ 
             (..............................................................) 
        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................. 

หมายเหตุ  กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้วัสดุส ำหรับจัดท ำโครงกำร ให้จัดท ำบันทึกข้อควำมเพื่อขอจัดซื้อ โดยมอบให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อ และจะจ่ำยเงินได้เมื่อมีหนี้ถึงก ำหนดช ำระ ห้ำมมิให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรยืมเงินค่ำวัสดุเพื่อไปด ำเนินกำรจัดซื้อด้วยตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี กำรจดัท ำหลกัฐำนกำรเบิกจำ่ยเงิน ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม ประชุมสมัมนำ     

และศึกษำดูงำน ดว้ยเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมำณ (โรงเรียนเป็นผูจ้ดั) 

 



การจดัท าหลกัฐานการเบิกจา่ยเงนิ ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม ประชมุสมัมนา 

 และศึกษาดงูาน ดว้ยเงนิอดุหนนุ และเงนินอกงบประมาณ (โรงเรียนเป็นผูจ้ดั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   33 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 กรณี การจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  

ด้วยเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ (โรงเรียนเป็นผู้จัด และหน่วยงานผู้จัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)  

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

มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ก่อนจัดท าโครงการ    ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดท าโครงการ (โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 8) รายละเอียด      

ในบันทกึข้อความ ประกอบด้วย 

1.1.1 วัน เดือน ปี ที่จะด าเนินการจัดกิจกรรม ท ากิจกรรมอะไร ที่ไหน 

1.1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.1.3 จัดท าตารางกิจกรรม/ก าหนดการ/หลักสูตร ที่จะด าเนินการ 

1.2 จัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ ได้แก่  การจัดท าอาหาร อาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม (ให้ระบุว่าจ้างใคร , จ านวนมื้อ ,อัตรา/มื้อ และจ านวนคน) , ค่าที่พัก , ค่าตอบแทนวิทยากร ,      

ค่าพาหนะ โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เสนอผ่านไปยังงานการเงิน เพ่ือตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายตามที่เสนอ และ

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ  เมื่องานการเงินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนแล้วและได้รับความเห็นชอบ ให้คืน

บันทึกข้อความแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินงานตามโครงการ (ถ้ามี) 

1.4 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร (กรณีมีการเชิญวิทยากร ให้ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร     

ให้ชัดเจนว่าจะเบิกอะไรได้บ้าง เช่น ค่าเครื่องบิน ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนบุคคล และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น) 

1.5 จัดท าหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรม และหนังสือตอบรับ (ถ้ามี) 

1.6 จัดท าบัญชีลงเวลาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่ตามค าสั่ง และวิทยากร 

 2. การยืมเงิน ส่งหลักฐานก่อนวันด าเนินการอย่างน้อย 7 วันท าการ ดังนี้ 

2.1 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 

2.2 สัญญายืมเงิน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย ตามแบบกรมบัญชีกลางก าหนด จ านวน 2 ชุด (ผู้ยืม เงิน

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ผู้ที่ยังไม่ส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม ห้ามยืมเงินซ้ า) 

2.3 ส าเนา บันทึกข้อความขออนุมัติจัดท าโครงการ , โครงการ , ก าหนดการ/ตารางกิจกรรม/หลักสูตร 

จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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3. การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม ส่งหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม ดังนี้ 

หลักฐานต้นเรื่อง ประกอบด้วย 

3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดท าโครงการ  

3.2 บันทึกข้อความขออนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ  

3.3 ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินงานตามโครงการ 

3.4 หนังสือแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรม  

3.5 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  (ถ้าม)ี  

3.6 ก าหนดการ/ตารางการอบรม 

3.7 หนังสือเชิญวิทยากร  หนังสือตอบรับของวิทยากร (กรณีเบิกค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ) 

3.8 บัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร (แยกชุด) 

3.9 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว (ฉบับจริง) (กรณีเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง) 

หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย 

3.10 ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีเป็นใบส าคัญรับเงินแนบ

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับจ้าง 

3.11 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร (ระบุจ านวนวัน ชั่วโมง และอัตราค่าตอบแทน) และส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน 

3.12 ค่าพาหนะ  

3.11.1 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

3.11.2 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 

3.11.4 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน แนบกากตั๋วและใบเสร็จรับเงิน  (ไม่ต้องเขียนแบบ บก.111) 

 

 

 

-------------------------------- 
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อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน ด้วยเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ  

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

1. การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือ  

เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน มีโครงการหรือหลักสูตร และมีช่วงเวลาจัด      

ที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 การฝึกอบรมประเภท ก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการ

ระดับสูง ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือเทียบเท่า 

1.2 การฝึกอบรมประเภท ข หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ 

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติการ ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ 

และระดับช านาญการพิเศษ ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า 

2. ค่าเช่าที่พัก   (เบิกตามที่จ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงินกับ Folio) 

ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พักคนเดียว 

บาท/วัน/คน 

ค่าเช่าที่พักคู่ 

บาท/วัน/คน 

ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 1,300 บาท 

ประเภท ข ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 600 บาท 

ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 บาท ไมเ่กิน 600 บาท 

 

3. ค่าอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม   (ใช้ใบเสร็จรับเงิน)  

3.1 ค่าอาหาร 

ประเภทการ

ฝึกอบรม 

สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

บาท/วัน/คน 

สถานที่เอกชน บาท/วัน/คน 

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

จัดครบทุกมื้อ จัดไม่ครบทุกมื้อ 

ประเภท ก ไม่เกิน 850 บาท ไม่เกิน 600 บาท ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่เกิน 850 บาท 

ประเภท ข ไม่เกิน 600 บาท ไม่เกิน 400 บาท ไม่เกิน 800 บาท ไม่เกิน 600 บาท 

ประเภท

บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 500 บาท ไม่เกิน 300 บาท ไม่เกิน 800 บาท ไม่เกิน 600 บาท 
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3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานที่เอกชน 

ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน 

4. ค่าพาหนะเดินทาง 

4.1 รถประจ าทาง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

4.2 รถรับจ้าง , รถแท็กซ่ี เบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรามาตรการประหยัดของ สพป.พังงา 

  - รถยนต์รับจ้าง   เส้นทาง พังงา-ภูเก็ต   อัตรา 300 บาท 

- รถแท็กซ่ี/รถยนต์รับจ้าง  

1. ในกรุงเทพมหานครทุกเส้นทาง  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท 

2. สนามบินสุวรรณภูมิ-เขตติดต่อ กทม. ไม่เกิน 500 บาท 

3. กรุงเทพมหานคร-จังหวัดติดต่อ ไม่เกิน 400 บาท 

4. ระหว่างจังหวัดนอกเหนือจาก ข้อ 3 ไม่เกิน 300 บาท 

4.2 รถยนต์ส่วนบุคคล (ทางตรง ตามระยะทางของกรมทางหลวง) กิโลเมตรละ 4 บาท 

4.3 กรณีอบรมมากกว่า 1 วัน ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พักไปยังที่ฝึกอบรมทุกวัน ให้เบิกเป็นค่า

พาหนะประจ าทาง 

5. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

5.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

- ชั่วโมงอบรมมีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 

- ชั่วโมงอบรมมีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน 

- ชั่วโมงอบรมมีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่ม ให้จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

5.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 

ประเภทการฝึกอบรม บุคลากรของรัฐ ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 

ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท/คน ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท/คน 

ประเภท ข และ ประเภท

บุคคลภายนอก 

ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท/คน ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท/คน 

 

5.3 การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามตารางฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงต้องมีก าหนดเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 นาที กรณีไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้

จ่ายได้ก่ึงหนึ่ง 
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6. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราใบละ 200 บาท 

7. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท 

8. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ ควรหลีกเลี่ยง หรืองดเบิก กรณีจ าเป็นต้องจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียน 

8.1 ค่าใช้สถานที่ หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม 

8.2 ค่าเช่าอุปกรณต์่าง ๆ ในการฝึกอบรม  

9. การเบิกจ่ายเงินให้ค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

แนวปฏิบตักิำรเบิกเงินค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  

ดว้ยเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมำณ 
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ดว้ยเงนิอดุหนุน และเงนินอกงบประมาณ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้วยเงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ 

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

มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การยืมเงินไปราชการ    ให้จัดส่งหลักฐานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ ดังนี้ 

1.1 สัญญายืมเงิน พร้อมแบบประมาณการค่าใช้จ่าย ตามแบบกรมบัญชีกลางก าหนด จ านวน 2 ชุด        

(ผู้เดินทางเป็นผู้ยืมเงิน กรณียังไม่ชดใช้เงินยืมห้ามยืมเงินซ้ า)  

1.2 ส าเนาหนังสือแจ้งให้ไปราชการ พร้อมก าหนดการ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 1 ชุด 

1.3 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปราชการ และชี้แจงเหตุผลประกอบการขอ

อนุมัติ หรือระบุเหตุผลความจ าเป็นไว้ในแบบขออนุมัติเดินทางไปราชการก็ได้ (ผู้อ านวยการโรงเรียนควรพิจารณาถึง

ความเหมาะสมจ าเป็น และงบประมาณที่มีด้วยก่อนอนุมัติ)  หรือชี้แจงเหตุผลประกอบไว้ในแบบขออนุมัติเดินทาง   

ไปราชการ ก็ได้ 

2. การส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม ส่งหลักฐานภายใน 15 วันนับแต่วันเดินทางกลับมาถึง ดังนี้ 

2.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 1) 

2.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)  กรณีเดินทาง       
เป็นหมู่คณะและเบิกค่าใช้จ่าย (ช่องหมายเหตุให้ระบ ุอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง/วัน/คน และอัตราค่าที่พัก/วัน/คืน) 

2.3 แบบ บก.111  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเดินทางโดยรถประจ าทาง รถรับจ้าง หรือรถยนต์

ส่วนบุคคล) 

2.4 กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ไม่ต้องเขียน แบบ บก.111 ให้แนบใบเสร็จรับเงิน และกากตั๋ว เครื่องบิน 

(Boarding Pass)  

2.5 ค่าท่ีพัก  

2.4.1 กรณีไปราชการเพ่ือฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน (หน่วยงานผู้จัดมิได้เป็นผู้ออก

ค่าใช้จ่ายให้) ใช้ใบเสร็จรับเงิน พร้อมรายละเอียดการเข้าพัก (Folio) โดยเบิกค่าที่พักตามอัตราค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม 

2.4.2 กรณีไปราชการปกติ  

- เบิกในลักษณะเหมาจ่าย  

- เบิ กตามที่ ได้ จ่ ายจริง แต่ ไม่ เกิน อัตราค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด/มาตรการประหยัดของ สพฐ. , สพป.พังงา  โดยแนบใบเสร็จรับเงิน และรายละเอียด      

การเข้าพัก (Folio) เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 

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



แนวปฏบิตักิารเบิกเงนิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  

ดว้ยเงนิอดุหนุน และเงนินอกงบประมาณ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

อัตราเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา 

 

ข้าราชการ 

 

ต าแหน่ง

เทียบเท่า 

*** 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

(บาท:วัน) 

ค่าเช่าที่พัก 

(บาท:วัน) 

พักคนเดียว พักคู่ เหมาจ่าย 
1. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับอาวุโส ลงมา ต าแหน่ง

ประเภทวิชาการระดับช านาญการ

พิเศษ ลงมา ต าแหน่งประเภท

อ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่ง

ระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่ง

เทียบเท่า 

- ครูผู้ช่วย 

- ครู คศ.1 

- ครู คศ. 2 

- ครู คศ.3 

- ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

(ระดับ 8) 

- รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา (ตาม

วิทยฐานะ) 

 

 

240 

 

 

1,500 

 

 

850 

 

 

800 

   ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน

ขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเชา่ที่พักได้เท่าที่

จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็น

กรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุ

จ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกไดเ้ท่าที่

จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

2. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป

ระดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป 

ต าแหน่งประเภทอ านวยการ

ระดับสูง ต าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับต้น หรือต าแหน่งระดับ 9  

หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 

- ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 

(ระดับ 9) 

- รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา    

(ตามวิทยฐานะ) 

 

 

270 

 

 

2,200 

 

 

1,200 

 

 

1,200 

หมายเหตุ   การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานท่ีปฏบิัติราชการตามปกติ จนกลับ

ถึงสถานท่ีอยู่หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติ ดังนี ้

 - เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ช่ัวโมง หรือเกิน  24 ช่ัวโมง     

และส่วนท่ีไม่ถึงหรือเกิน 24 ช่ัวโมงนั้นนับได้เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 

 - เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ช่ัวโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ช่ัวโมง    

ให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมง ให้ถือเป็นครึ่งวัน 



แนวปฏบิตักิารเบิกเงนิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ  
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

ข้าราชการ ต าแหน่งเทียบเท่า ค่าพาหนะ 

รถประจ าทาง เครื่องบิน 

1. ต าแหน่งประเภท 

- บริหารระดับต้น  

- อ านวยการระดับสูง  

 

 

 

- ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา (ระดับ 9) 

เท่าท่ีจ่ายจริง สายการบินต้นทุนต่ า (Low 

Cost) หรือชั้นประหยัด    

Fix Flight Fix Cost 

2. ต าแหน่งประเภท 

- วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

- อ านวยการระดับต้น 

 

- วิชาการระดับช านาญการ

พิเศษ 

- วิชาการระดับช านาญการ 

 

 

 

- ทั่วไประดับช านาญงาน 

- ทั่วไประดับอาวุโส 

 

- ครูเชี่ยวชาญ 

- ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา (ระดับ 8) 

- ครู คศ.3 

 

- ครู คศ. 2 

- รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา (ก าหนด

ตามวิทยฐานะ 
 

เท่าท่ีจ่ายจริง สายการบินต้นทุนต่ า (Low 

Cost) หรือชั้นประหยัด     

Fix Flight Fix Cost 

   การเดินทางไปราชการโดย

เครื่องบิน ซึ่งผู้เดินทางไม่เข้า

หลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 หรือ 2 

จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่า

พาหนะในการเดินทาง

ภาคพ้ืนดิน ตามสิทธิ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้หอ้งเรียนรู  ้     ดำ้นดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบักำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษาสถานศึกษา  

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   

กรณี จำ่ยเงินค่ำหนงัสือเรียน ค่ำเครื่องแบบนกัเรียน ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน 
ท่ีตอ้งยืมจำ่ยจำกเงินค่ำกิจกรรมพฒันำคณุภำพผูเ้รียน  

หรือ เงินค่ำจดักำรเรียนกำรสอน (เงินรำยหวั) 

 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  41 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณีจ่ายเงิน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ที่ต้องยืมจ่ายจากเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือ เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) 

ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
------------------------------ 

  งบประมาณส าหรับจัดซื้อหนังสือเรียน และการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

โรงเรียนจะได้รับจัดสรรงบประมาณภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ร้อยละ 70 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 30 แต่ต้องจัดซื้อ

หนังสือเรียน หรือจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียน/ผู้ปกครอง จึงมีความ

จ าเป็นต้องยืมเงินเพ่ือน าไปจัดซื้อ/จ่ายเงินสด โดยยืมจ่ายจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นล าดับแรก 

หากไม่เพียงพอให้ยืมจ่ายจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นล าดับถัดไป จึงมีวิธีบันทึกรายการ        

ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่แตกต่างไปจากเงินประเภทอ่ืน ๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เจ้าหน้าที่การเงิน 

ขั้นตอนยืมจ่ายเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  1. ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน และงบประมาณที่ต้อง

ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน หรือจ่ายเงินสดเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องนักเรียน ตามจ านวนนักเรียนที่มี

อยู่จริง 

  2. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบในการยืมเงินจากรายการ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน เพ่ือน ามาจัดซื้อหนังสือเรียน หรือจ่ายเงิ นสดเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน               

และค่าเครื่องแบบนักเรียน 

  3. เมื่อได้รับความเห็นชอบจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติถอนเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภายในระยะเวลาตามปฏิทินที่ สพฐ. ก าหนด ส าหรับรายการค่าหนังสือเรียนจะเบิก

จา่ยเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน เมื่อมีหนี้ถึงก าหนดช าระ 

  4. การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการ

ด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันจ่ายเงินให้นักเรียนอย่างน้อย 2 คน เพ่ือร่วมกันจ่ายเงิน โดยมีครูประจ าชั้นร่วม

จ่ายเงิน นักเรียน/ผู้ปกครอง ลงลายมือชื่อรับเงินตามแบบหลักฐานการจ่ายเงินที่ สพฐ. ก าหนด โดยแยกเป็นหลักฐาน

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 1 ชุด และหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 1 ชุด 
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  5. การถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือน ามาจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน       

ให้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินจากธนาคาร และเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินในนามคณะกรรมการรับเงินจาก

ธนาคาร เนื่องจากการถอนเงินมีจ านวนมาก สพป.พังงา จึงมีแนวปฏิบัติให้โรงเรียนด าเนินการเพ่ิมเติม ตามหนังสือ 

สพป.พังงา ที่ ศธ 04097/ว167 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556  

  6. เก็บรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และติดตาม

ใบเสร็จรับเงิน หรือกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด        

ให้ครบถ้วน น าหลักฐานการจ่ายเงินไปควบคุมในทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่าย เป็นรายชั้นเรียน ได้เลขที่เอกสาร        

บค. ....../ปีงบประมาณ โดยให้เลขท่ี บค. เป็นรายชั้นเรียน  

  7. มอบหลักฐานให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพ่ือบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ขั้นตอนการคืนเงินที่ยืมจ่ายจากค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  1. เมื่อได้รับงบประมาณ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 30 ให้จัดท าบันทึกข้อความขอคืนเงินที่ยืมจ่ายจากรายการ

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้น าเงินค่าอุปกรณ์การเรียน        

และค่าเครื่องแบบนักเรียน คืนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  2. แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการคืนเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

 เจ้าหน้าที่บัญชี         บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 

1. การยืมจ่ายเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

(1) บันทึกรายการยืมจ่าย ใช้หลักฐานบันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้ยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์-   

การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ในช่อง “จ่าย” 

1.2 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน ประเภทค่าเครื่องแบบนักเรียน 

และประเภทค่าหนังสือเรียน 

(1) บันทึกรายการรับเงินยืมจ่ายจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในทะเบียน

คุมเงินนอกงบประมาณประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน โดยใช้หลักฐาน

บันทึกข้อความของเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียนให้ยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในช่อง “รบั” 
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2. การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง และจ่ายเงิน            

ค่าหนังสือเรียน 

(1) บันทึกรายการจ่ายเงิน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน 

ประเภทค่าเครื่องแบบนักเรียน  ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน ตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน อ้างอิง

เลขที่เอกสาร บค. ...../ปีงบประมาณ เป็นรายชั้นเรียน  

(2) บันทึกรายการจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท      

ค่าหนังสือเรียน ใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงิน อ้างอิงเลขที่เอกสาร บจ./ปีงบประมาณ 

3. การคืนเงินที่ยืมจ่ายให้แก่รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

(1) บันทึกรายการจ่ายเงิน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน 

ประเภทค่าเครื่องแบบนักเรียน และประเภทค่าหนังสือเรียน ช่อง “จ่าย” ใช้บันทึกข้อความขอคืนเงินที่ยืมจ่ายจาก

รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นหลักฐานในการบันทึก

รายการคืนเงิน 

(2) บันทึกรายการรับเงินที่ยืมจ่าย ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ช่อง “รับ” ใช้บันทึกข้อความขอคืนเงินที่ยืมจ่ายจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการรับคืนเงินที่ยืมจ่าย 

4. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน  จัดเก็บแยกจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทอ่ืน ๆ  

4.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน   หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย  

- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมรายละเอียดแนบ  (จ านวนนักเรียนรายชั้นเรียน , 

หลักฐานการรับเงินของคณะกรรมการจ่ายเงิน)  

- หลักฐานการลงลายมือชื่อรับเงินของนักเรียน/ผู้ปกครอง ตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด เป็นราย    

ชั้นเรียน 

- ใบเสร็จรับเงิน ที่เรียกเก็บจากนักเรียน/ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้น าเงินไปใช้จ่าย

ตามวัตถุประสงค์ หรือกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด   

เก็บแนบไว้กับหลักฐานการลงลายมือรับเงินของนักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นรายชั้นเรียน 

 4.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย  

- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมรายละเอียดแนบ  (จ านวนนักเรียนรายชั้นเรียน , 

หลักฐานการรับเงินของคณะกรรมการจ่ายเงิน)  

- หลักฐานการลงลายมือชื่อรับเงินของนักเรียน/ผู้ปกครอง ตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด เป็นราย   

ชั้นเรียน 
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- ใบเสร็จรับเงิน ที่เรียกเก็บจากนักเรียน/ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้น าเงินไปใช้จ่าย

ตามวัตถุประสงค์ หรือกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหา ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด   

เก็บแนบไว้กับหลักฐานการลงลายมือรับเงินของนักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นรายชั้นเรียน 

4.3 ค่าหนังสือเรียน   

- หลักฐานกระบวนการคัดเลือกหนังสือเรียนเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ ประกอบด้วย  

(1) ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

(2) รายชื่อเสริมประสบการณ์  ของนักเรียนระดับปฐมวัย และรายชื่อหนังสือเรียน          

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่ครูผู้สอนได้ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ 

(3) ระเบียบวาระการประชุม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกหนังสือหนังสือเสริมประสบการณ์    

และหนังสือเรียน 

(4) รายงานการประชุม ของคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา           

และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งได้ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อหนังสือที่จะด าเนินการจัดซื้อจาก

การคัดเลือกของครูผู้สอน 

- หลักฐานการจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือ

ส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

โจทย์ตัวอย่าง 

 1. มียอดยกมา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนในภาคเรียน           

ที่ 2/2562 รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  65,000  บาท ส าหรับรายการค่าหนังสือเรียน ,        

ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ จึงไม่มีเงินคงเหลือ

ยกมา 

 2. รับโอนเงินจาก สพป. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%)      

เป็นเงินทั้งสิ้น 199,000 บาท ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 20ก1234/2 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 50,000 บาท 

  - ค่าหนังสือเรียน   จ านวน 42,000 บาท 

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน 22,000 บาท 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 45,000 บาท 

  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 40,000 บาท 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  45 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 3. วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือน ามาจ่าย ดังนี้ 

  - ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 6,000 บาท 

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 8,195 บาท 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 13,860 บาท 

 4. วันที่ 25 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เพ่ือน ามาจ่าย ให้กับ

นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 30,195 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 58,860 บาท  

 5. วันที่ 25 มีนาคม 2563 จ่ายเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ

นักเรียน ดังนี้ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 

รายการจ่ายเงิน 

จ านวนเงิน ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 

เลขท่ี

ใบส าคัญคู่

จ่าย (บค.) 

ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 

เลขท่ีใบส าคญั

คู่จ่าย (บค.) 

อ.2 15 1,400 บค.70/2563 4,200 บค.78/2563 5,600 

อ.3 12 1,200 บค.71/2563 3,600 บค.79/2563 4,800 

ป.1 20 3,900 บค.72/2563 7,200 บค.80/2563 11,100 

ป.2 25 4,875 บค.73/2563 9,000 บค.81/2563 13,875 

ป.3 26 5,070 บค.74/2563 9,360 บค.82/2563 14,430 

ป.4 28 5,460 บค.75/2563 10,080 บค.83/2563 15,540 

ป.5 20 3,900 บค.76/2563 7,200 บค.84/2563 11,100 

ป.6 22 4,290 บค.77/2563 7,920 บค.85/2563 12,210 

รวม 168 30,095  58,660  88,655 

 

ไม่สามารถจ่ายให้กับนักเรียนชั้น อ.2 ได้ 1 คน เนื่องจากนักเรียนย้ายออกกลางคัน จึงมีเงินค่าอุปกรณ์การเรียน      

คงเหลือจ านวน 100 บาท และมีเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน เหลือ จ านวน 300 บาท  

 6. วันที่ 26 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติน าเงินที่เหลือจากการจ่าย        

ค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ฝากธนาคาร ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนจึงได้ น าเงิน           

ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 100 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 300 บาท ไปฝากธนาคาร 

 7. ด าเนินการจัดซื้อค่าหนังสือเรียน ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จ านวน 48,000 บาท กับร้านเพ่ือนโรงเรียน 

 8. วันที่ 25 เมษายน 2563 ร้านเพ่ือนโรงเรียนส่งมอบหนังสือ และผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง

ครบถ้วน 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  46 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 9. วันที่  26 เมษายน 2563 จ่ายเงินให้ร้านเพ่ือนโรงเรียนเป็นค่าหนังสือเรียน  จ านวน 47,520 บาท        

(ราคาหนังสือเรียน 48,000 บาท – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 480 บาท) ได้รับใบเสร็จรับเงินจากร้านเพ่ือนโรงเรียน จ านวน 

48,000 บาท เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน น าไปควบคุมเลขที่เอกสารในทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่าย ได้เลขที่เอกสาร     

บจ.90/2563   

 10. รับโอนเงินจาก สพป. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%)    

เป็นเงินทั้งสิ้น 78,500 บาท ออกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 20ก1234/10 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนี้ 

  - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 20,000 บาท 

  - ค่าหนังสือเรียน   จ านวน 12,000 บาท 

  - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน 8,500 บาท 

  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จ านวน 18,000 บาท 

  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 20,000 บาท 

 11. วันที่ 30 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติคืนเงินยืมจ่ายให้แก่รายการ    

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเห็นชอบ     

แจ้งเจ้าหน้าที่บัญชีด าเนินการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

 

 

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



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  47 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงิน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ 
จ่าย คงเหลือ 

หมายเหตุ 
ลูกหนี ้ ใบส าคัญ เงินสด เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 มีนาคม 2563  ยอดยกมา     65,000   
10 มีนาคม 2563 บร.20ก

1234/2 
รับเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน ภาคเรียนท่ี 1/2563 (70%) 

40,000 
   

105,000   

24 มีนาคม 2563 บันทึกข้อความ
ลงวันท่ี 24 
มีค. 63 

จ่ายเงินยืมจ่ายเป็นค่าหนังสือเรยีน 
ภาคเรยีนที่ 1/2563 

 
 

6,000 
 

99,000   

  จ่ายเงินยืมจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
 

8,195 
 

90,805   

  จ่ายเงินยืมจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 

 
 

13,860 
 

76,945   

  รวมเดือนนี ้ 40,000 - 28,055 - 76,945 -  
  รวมแต่ต้นป ี 40,000 - 28,055 - 76,945 -  

 
 
 
 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  48 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเภทเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 มีนาคม 2563  ยอดยกมา    -   
10 มีนาคม 2563 บร.20ก

1234/2 
รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
ภาคเรยีนที่ 1/2563 (70%) 

22,000  
 

22,000   

24 มีนาคม 2563 บันทึก
ข้อความลง
วันท่ี 24 มีค. 
63 

รับเงินยืมจ่ายจากรายการคา่
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน เพื่อจ่ายเป็นคา่
อุปกรณ์การเรียน ของภาค
เรียนที่ 1/2563 

8,195  

 

30,195   

25 มีนาคม 2563 บันทึก
ข้อความลง
วันท่ี 24 มีค. 
63 

ถอนเงินฝากธนาคาร จ านวน 
30,195 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน 

  30,195 -   

  ยอดยกไป   30,195 - -  

 
 
 
 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  49 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

  ยอดยกมา   30,195    
25 มีนาคม 2563 บค.78-85/2563 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 

ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ดังนี้ 
อ.2 เป็นเงิน 1,400 บาท 

อ.3 เป็นเงิน 1,200 บาท 

ป.1 เป็นเงิน 3,900 บาท 

ป.2 เป็นเงิน 4,875 บาท 

ป.3 เป็นเงิน 5,070 บาท 

ป.4 เป็นเงิน 5,460 บาท 

ป.5 เป็นเงิน 3,900 บาท 

ป.6 เป็นเงิน 4,290 บาท 

 30,095 100 

 

  

26 มีนาคม 2563 บันทึกข้อความลง
วันท่ี 26 มีค.63 

น าเงินคงเหลือจากการจ่ายคา่อุปกรณ์การเรยีน ช้ัน 
อ.2 จ านวน 1 คน ฝากธนาคาร 

   100   

  รวมเดือนนี ้ 30,195 30,095 - 100   
  รวมแต่ต้นป ี 30,195 30,095 - 100   

 
 
 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  50 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 มีนาคม 2563  ยอดยกมา    -   
10 มีนาคม 2563 บร.20ก

1234/2 
รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ภาคเรยีนที่ 1/2563 (70%) 

45,000  
 

45,000   

24 มีนาคม 2563 บันทึก
ข้อความลง
วันท่ี 24 มีค. 
63 

รับเงินยืมจ่ายจากรายการคา่
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน เพื่อจ่ายเป็นคา่
เครื่องแบบนักเรยีน ของภาค
เรียนที่ 1/2563 

13,860  

 

58,860   

25 มีนาคม 2563 บันทึก
ข้อความลง
วันท่ี 24 มีค. 
63 

ถอนเงินฝากธนาคาร จ านวน 
58,860 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

  58,860 -   

  ยอดยกไป   58,860 - -  



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  51 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

  ยอดยกมา   58,860    
25 มีนาคม 2563 บค.78-85/2563 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรยีน

ที่ 1/2563 ให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ดังนี้ 
อ.2 เป็นเงิน 4,200 บาท 

อ.3 เป็นเงิน 3,600 บาท 

ป.1 เป็นเงิน 7,200 บาท 

ป.2 เป็นเงิน 9,000 บาท 

ป.3 เป็นเงิน 9,360 บาท 

ป.4 เป็นเงิน 10,080 บาท 

ป.5 เป็นเงิน 7,200 บาท 

ป.6 เป็นเงิน 7,920 บาท 

 58,560 300 

 

  

26 มีนาคม 2563 บันทึกข้อความลงวันท่ี 26 มีค.63 น าเงินคงเหลือจากการจ่ายคา่
เครื่องแบบนักเรยีน ช้ัน อ.2 จ านวน 
1 คน ฝากธนาคาร 

  - 300   

  รวมเดือนนี ้ 58,860 58,560 - 300   
  รวมแต่ต้นป ี 58,860 58,560 - 300   



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  52 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 มนีาคม 2563  ยอดยกมา    -   
10 มีนาคม 2563 บร.20ก

1234/2 
รับเงินค่าหนังสือเรียน     
ภาคเรยีนที่ 1/2563 (70%) 

42,000  
 

42,000   

24 มีนาคม 2563 บันทึก
ข้อความลง
วันท่ี 24 มีค. 
63 

รับเงินยืมจ่ายจากรายการคา่
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน เพื่อจ่ายเป็นคา่
หนังสือเรียน ของภาคเรียนที่ 
1/2563 

6,000  

 

48,000   

         
         
         
         
  รวมเดือนนี ้ 48,000 - - 48,000 -  
  รวมแต่ต้นป ี 48,000   48,000 -  

 
 
 
 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  53 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงิน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร 
รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

  
ลูกหนี ้ ใบส าคัญ เงินสด เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

 

1 เมษายน 2563  ยอดยกมา     76,945   
30 เมษายน 
2563 

บร 20ก
1234/10 

รับเงินค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน  ภาคเรียนท่ี 
1/2563 (30%) 

20,000 
   

96,945   

 บันทึกข้อความ 
ลงวันท่ี 30 
เมย. 2563 

รับคืนเงินยืมจา่ยของ ภาค
เรียนที่ 1/2563 จาก
รายการคา่หนังสือเรียน 

6,000 
 

 
 

102,945   

  รับคืนเงินยืมจา่ยของ ภาค

เรียนที่ 1/2563 จากรายการ

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

8,195 

 

 

 

111,140   

  รับคืนเงินยืมจา่ยของ ภาค

เรียนที่ 1/2563 จากรายการ

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

13,860 

 

 

 

125,000   

  รวมเดือนนี ้ 48,055 - - - 125,000 -  
  รวมแต่ต้นป ี 88,055 - 28,055 - 125,000 -  

 
 
 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  54 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 เมษายน 2563  ยอดยกมา    100   
30 เมษายน 2563 บร 20ก

1234/10 
รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
ภาคเรยีนที่ 1/2563 (30%) 

8,500  
 

8,600   

 บันทึก
ข้อความ ลง
วันท่ี 30 เมย. 
2563 

คืนเงินยืมจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีน ของภาคเรียนท่ี 
1/2563 ให้กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

 8,195 

 

405   

         
         
         
         
         
  รวมเดือนนี ้ 8,500 8,195 - 405 -  
  รวมแต่ต้นป ี 38,695 38,290 - 405 -  

 

 
 
 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  55 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 เมษายน 2563  ยอดยกมา    300   
30 เมษายน 2563 บร 20ก

1234/10 
รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ภาคเรยีนที่ 1/2563 (30%) 

18,000  
 

18,300   

 บันทึก
ข้อความ ลง
วันท่ี 30 เมย. 
2563 

คืนเงินยืมจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ของภาค
เรียนที่ 1/2563 ให้กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

 13,860 

 

4,440   

         
         
         
         
         
  รวมเดือนนี ้ 18,000 13,860 - 4,440 -  
  รวมแต่ต้นป ี 76,860 72,420 - 4,440 -  

 

 

 



จ่ายเงนิ ค่าหนงัสอืเรียน ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน 

ท่ีตอ้งยมืจ่ายจากเงนิค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ เงนิค่าจดัการเรียนการสอน (เงนิรายหวั) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  56 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงินค่าหนังสือเรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 เมษายน 2563  ยอดยกมา    48,000   
26 เมษายน 2563 บจ.90/2563 จ่ายเงินค่าหนังสือเรียน ให้

ร้านเพื่อนโรงเรียน 
 48,000 

 - 
  

30 เมษายน 2563 บร 20ก
1234/10 

รับเงินค่าหนังสือเรียน     
ภาคเรยีนที่ 1/2563 (30%) 

12,000  
 

12,000   

 บันทึก
ข้อความ ลง
วันท่ี 30 เมย. 
2563 

คืนเงินยืมจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ของภาคเรียนท่ี 
1/2563 ให้กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

 6,000 

 

6,000   

         
         
         
  รวมเดือนนี ้ 12,000 54,000 - 6,000 -  
  รวมแต่ต้นป ี 60,000 54,000 - 6,000 -  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณ ีการจ่ายเงินยืมเพื่อน าไปจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน 
 



จ่ายเงนิยมืเพือ่น าไปจดักจิกรรมใหแ้ก่นกัเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  57 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี การจ่ายเงินยืมเพื่อน าไปจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน 
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

โจทย์ตัวอย่าง 

1. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีเงินคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 180,000 บาท ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2562 ไม่มีรายการรับ – จ่ายเงิน 

2. ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มียอดยกมาจากเดือนตุลาคม 2562 จ านวน 180,000 บาท 

 3. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จ่ายเงินยืม น.ส.อ่ิมเอม อ่ิมใจ ตามสัญญายืมเงิน เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2562 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นเงิน 20,400 บาท (ครบก าหนดส่งใช้

เงินยืมวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 

 4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 น.ส.อ่ิมเอม อ่ิมใจ ส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2563 ดังนี้ 

  - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จ านวน 100 คน เป็นเงิน 8,000 บาท (บค.120/63) 

  - ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ จ านวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (บจ.121/63) 

  - ส่งคืนเงินสด จ านวน 1,000 บาท เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน ตาม บร.20ก

1234/10 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เจ้าหน้าที่การเงิน     ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนการยืมเงิน 

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการยืมเงิน ประกอบด้วย 

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน (ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า เสนอผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน) 

1.2 สัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 71) 

1.3 ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 2 ฉบับ (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 72) 

1.4 หลักฐานต้นเรื่องประกอบการยืมเงิน  (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 73) 

1.5 น าสัญญายืมเงินไปควบคุมในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม  

2. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี หน้า 70) 

3. จ่ายเงินยืมให้แก่ผู้ยืมตามสัญญายืมเงิน 

4. มอบชุดหลักฐานการยืมเงินให้เจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน

นอกงบประมาณ 

 



จ่ายเงนิยมืเพือ่น าไปจดักจิกรรมใหแ้ก่นกัเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  58 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

ขั้นตอนการส่งใช้เงินยืม 

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการส่งใช้เงินยืม ประกอบด้วย 

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืม (ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า เสนอผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน) 

1.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหาร 

1.3 หลักฐานค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 

1.4 ลายมือชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.5 หลักฐานต้นเรื่องประกอบการเบิกจ่ายเงิน (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 82) 

  2. น าหลักฐานการส่งใช้เงินยืมควบคุมในทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่าย ได้เลขที่เอกสาร บค./บจ. 

  3. บันทึกรายการส่งใช้เงินยืม ด้านหลังสัญญายืมเงิน (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 81) 

  4. บันทึกรายการล้างเงินยืมในทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 125) 

  5. ส่งคืนเงินสดบางส่วน ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมเป็นหลักฐาน  

6. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม (คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีฯ หน้า 80) 

 เจ้าหน้าที่บัญช ี    ด าเนินการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

  1. การจ่ายเงินยืม   ใช้สัญญายืมเงินเป็นหลักฐานการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ช่อง “ลูกหนี้” อ้างอิงเลขที่เอกสาร สัญญายืมเงิน  

  2. การส่งใช้เงินยืม   ใช้หลักฐานการส่งใช้เงินยืมเป็นหลักฐานการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอก

งบประมาณ ช่อง “ใบส าคัญ” ลดยอดช่องลูกหนี้ด้วยการวงเล็บ (..........) จ านวนเงินตามหลักฐานการส่งใช้เงินยืม อ้างอิงเลขท่ี

เอกสาร บค. / บจ.  ส่งคืนเงินสดบางส่วน  ใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ได้ออกให้แก่ผู้ยืม เป็นหลักฐานการบันทึกรายการ

ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ อ้างอิงเลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน (บร. .....................) 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงิน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ 
จ่าย คงเหลือ 

หมายเหตุ 
ลูกหนี ้ ใบส าคัญ เงินสด เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 พฤศจิกายน 
2562 

 ยอดยกมา  
   180,000 

  

20 พฤศจิกายน 
2562 

บย. 
1/2563 

จ่ายเงินยืม น.ส.อิ่มเอม อ่ิมใจ เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนไป
ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ณ จ.ภูเกต็ 
ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2562 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 จ านวนนักเรียน 
100 คน  

 

20,400   159,600 

  

29 พฤศจิกายน 
2562 

 น.ส.อิ่มเอม อ่ิมใจ ส่งใช้เงินยืมตาม
สัญญายืมเงิน เลขท่ี 1/2563 เป็น
ใบส าคัญ ดังนี ้

 
    

  

 บค.
120/2563 

ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  
(8,000) 8,000  159,600 

  

 บจ.
121/2563 

ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู ้  
(12,000) 12,000  159,600 

  

  ยอดยกไป     159,600   
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ 
จ่าย คงเหลือ 

หมายเหตุ 
ลูกหนี ้ ใบส าคัญ เงินสด เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

  ยอดยกมา     159,600   
 บร.20ก

1234/10 
คืนเงินสด  (400)  400 159,600   

30 พฤศจิกายน 
2562 

 น าเงินสดฝากธนาคาร จ านวน 
400 บาท 

 
  - 160,000 

  

  รวมเดือนนี ้ - - 20,000 - 160,000   
  รวมแต่ต้นป ี - - 20,000 - 160,000   
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงิน) 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ที ่      วันที่          8  มีนาคม  2564 

เรื่อง    ขออนุมัติยืมเงิน 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

                    ด้วยข้าพเจ้า น.ส.อ่ิมเอม  อ่ิมใจ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนไทยรุ่งเรือง ขอส่งสัญญาการยืมเงินเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562  จากงบประมาณ

โครงการเรียนรู้   สู่โลกกว้าง เป็นเงิน 20,400 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาการยืมเงิน และเอกสารที่

แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  (นางสาวอ่ิมเอม  อิ่มใจ) 

                              ครู โรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   สามารถปรับเพิ่มข้อความได้ตามความเหมาะสม 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   หน่วยตรวจสอบภายใน 

ที ่      วันที่     15  พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง    ขออนุมัติส่งใช้เงินยืม 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง     

  ตามที่ ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า น.ส.อ่ิมเอม  อ่ิมใจ ต าแหน่ง ครู โรงเรียนไทยรุ่งเรือง  ยืมเงิน จากโรงเรียนไทย
รุ่งเรืองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562                
จากงบประมาณโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตามสัญญายืมเงินเลขที่ 1/2563  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 
20,400 บาท นั้น 

  บัดนี้  ได้น านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดภูเก็ต เสร็จเรียบร้อยตามก าหนดการ จึงขอ
ส่งหลักฐานเพ่ือส่งใช้เงินยืม ดังนี้   
  1. ใบส าคัญ  
         - ค่าอาหาร   จ านวน     8,000 บาท   
         - ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ จ านวน   12,000 บาท 
  2. เงินสด   จ านวน       400 บาท 
      รวม       20,400 บาท  
(สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)   ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ส่งใช้เงินยืม 

 

(นางสาวอ่ิมเอม  อิ่มใจ) 

      ต าแหน่ง ครู โรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

 

 

หมายเหตุ   สามารถปรับเพิ่มข้อความได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี กำรบนัทึกรำยกำรรบั-น ำส่ง เงินประกนัสญัญำ 



การบนัทึกรายการรบั-น าส่งเงนิประกนัสญัญา 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี  การบันทึกรายการรับ-น าส่ง เงินประกันสัญญา  
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

 เงินประกันสัญญา เป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่โรงเรียนรับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อท าสัญญาซื้อ
หรือสัญญาจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ      
ที่ผู้ขายหรือ  ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เมื่อรับเงินประกันสัญญาจะต้องน าเงินฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และเมื่อพันก าหนดข้อผูกพันตามสัญญาต้องจ่ายคืนผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญา เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดรับเงินประกันสัญญาเป็นเงินสด มีวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับเงิน น าฝาก และถอนคืนเงินประกันสัญญา เพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา 
  ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ  
 ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญาฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1. จัดท าใบน าฝากส่วนราชการผู้เบิก จ านวน 2 ฉบับ 
  2. บันทึกการฝากในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก  
  3. จัดท าหนังสือราชการ 
  4. น าหนังสือราชการ , ใบน าฝาก และสมุดคู่ฝาก พร้อมเงินประกันสัญญายื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  5. บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณโดยใช้วันที่น าส่งเงินตามหนังสือราชการ       
ใช้ใบน าฝากเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกรายการ หมายเหตุเลขท่ีหนังสือราชการในช่อง “หมายเหตุ” 
 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา 
  1. เมื่อครบก าหนด สถานศึกษาจัดท าหนังสือราชการแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้โอนเงิน
ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แนบเอกสารประกอบการขอถอนเงิน  ดังนี้ 

1.1 ส าเนาสัญญาซื้อ/จ้าง 
1.2 ส าเนาใบตรวจรับ 
1.3 ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับจริง) ที่สถานศึกษาออกให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

  2. ใบเบิกถอนเงิน จ านวน 2 ฉบับ 
  3. บันทึกรายการถอนในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก 
  4. บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณโดยใช้วันที่ขอถอนเงินตามหนังสือราชการ ใช้ใบ
เบิกถอนเงินเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกรายการ หมายเหตุเลขท่ีหนังสือราชการในช่อง “หมายเหตุ” 

****หมายเหตุ   สมุดคู่ฝากส่วนราชการให้เก็บรักษาไว้ท่ีโรงเรียนในสถานที่ปลอดภัยเพื่อมิให้เกิดการสูญหาย เนื่องจากเปรียบเสมือน
สมุดเงินฝากธนาคาร ดังนั้น เมื่อได้น าเงินประกันสัญญาฝาก หรือขอถอนเงินประกันสัญญาแล้ว ให้ประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ว่าได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เพื่อจะได้น าสมุดคู่ฝากส่วนราชการมาเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

โจทย์ตัวอย่าง 
 1. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนไทยรุ่งเรืองมีเงินประกันสัญญาคงเหลือยกมา จ านวน 8,750 บาท เป็น
เงินประกันสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท โชคชัย จ ากัด ตามสัญญาซื้อเลขท่ี 3/2560 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2560 ก าหนดระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องตามสัญญา 3 ปี ครบก าหนดถอนคืนวันที่ 20 สิงหาคม 
2563 
 2. โรงเรียนไทยรุ่งเรืองได้ส ารวจความช ารุดบกพร่องแล้วปรากฏว่า ไม่มีความเสียหาย จึงขอถอนคืนเงิน
ประกันสัญญาให้แก่ผู้ขาย  

- จัดท าหนังสือราชการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง ที่ ศธ 04097.005/12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 แนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

- จัดท าใบเบิกถอนเงิน (บถ.) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 
 3. วันที่ 25 สิงหาคม 2563 รับเงินประกันสัญญาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่นั่ง จาก บริษัท เอส พี ไอ 
จ ากัด จ านวน 12,400 บาท  

- ออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน เล่มที่ 45ก6871 เลขที่ 7 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563  
- จัดท าหนังสือน าส่งโรงเรียนไทยรุ่งเรือง ที่ ศธ 04097.005/21 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 พร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท าใบน าฝาก (บฝ.) เลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
 

----------------------------- 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภท เงินฝาก (เงินประกันสัญญา) 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 สิงหาคม 
2563 

 ยอดยกมา   
  

8,750  

21 สิงหาคม 
2563 

บถ.1/2563 เบิกเงินประกันสัญญาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ คืนให้แก่ 
บ.โชคชัย จ ากัด  

 8,750 
 

 - หนังสือ รร.ไทยรุ่งเรือง ท่ี ศธ 
04097.005/12 ลงวันท่ี 21 
สค. 2563 

25 สิงหาคม 
2563 

บร.45ก
6871/7 

รับเงินประกันสัญญาจ้าง
ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 
ที่น่ัง จาก บ.เอก พี ไอ จ ากัด 
ตามสญัญาจ้างเลขท่ี 
1/2563 ลงวันท่ี 25 
สิงหาคม 2563 

12,400  12,400 

 

  

 บฝ.1/2563 น าฝากเงินประกันสญัญาจ้าง
ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง    
4 ท่ีนั่ง จาก บ.เอก พี ไอ 
จ ากัด 

  -  12,400 หนังสือ รร.ไทยรุ่งเรือง ท่ี ศธ 
04097.005/21 ลงวันท่ี 25 
สค. 2563 

  รวมเดือนนี ้ 12,400 8,750 - - 12,400  
  รวมแต่ต้นป ี 12,400 8,750 - - 12,400  
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 

ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภท เงินฝาก 

 

 

ที ่

 

 

รายการ 

 

 

ประเภท 

การรับ  การฝาก   

วันครบ

ก าหนด 

วันที่ 

เบิก 

จ่ายเงินคืนผู้

มีสิทธิ์ 

 

หมาย 

เหตุ 

วัน 

เดือน 

ปี 

 

ทีเ่อกสาร 

 

จ านวนเงิน 

วัน 

เดือน 

ปี 

 

ที่เอกสาร 

 

จ านวนเงิน 

1. บ.โชคชัย จ ากัด รายการ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ตามสญัญาซื้อ เลขท่ี 3/60 

ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 

2560 

เงินประกัน

สัญญา 

20 สค. 60 บร.19ก

7895/10 

ลงวันท่ี 

20 สค. 

60 

8,750 20 สค. 60 บฝ.1/60 8,750 20 สค. 63 21 สค. 63  

2. บ.เอส พี ไอ จ ากัด 

ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 

4 ท่ีนั่ง สัญญาจ้างเลขท่ี 

1/63 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 

2563 

เงินประกัน

สัญญา 

25 สค. 63 บร.45ก

6871/8 

ลงวันท่ี 

25 สค. 

63 

12,400 25 สค. 63 บฝ.1/63 12,400 25 สค. 66   

            

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี กำรบนัทึกรำยกำรหกั/น ำส่ง เงินภำษีหกั ณ ที่จำ่ย  
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี การบันทึกรายการหัก/น าส่ง เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

การหัก/น าส่ง เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 1. การหักเงินภาษี ณ ที่จ่าย  

- ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาทข้ึนไป หักภาษีร้อยละ 1 

- ซื้อหรือจ้างนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป หักภาษีร้อยละ 1  กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ค านวณจาก

ราคาสินค้า/บริการ หลังจากหักภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

2. น าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้น าส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงิน  

โจทย์ตัวอย่าง 
 1. ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มียอดยกมาจากเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 
  - เงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จ านวน 150,000 บาท 
  - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ านวน 270 บาท เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 
นายด า ก าลังดี ผู้รับจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์ 

2. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 น าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ านวน 270 บาท รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม 
นายด า ก าลังดี ผู้รับจ้าง 

3. ได้รับหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ พัสดุ  รายการจัดซื้อวัสดุ จากร้านเพ่ือนโรงเรียน เป็นเงิน 10,000 บาท                  
มีภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงิน 654.21 บาท ราคาสินค้าก่อนค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงิน 9,345.79 บาท 

4. การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้าก่อนค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 9,345.79 x 1/100 =  
93.46 บาท  (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) 

5. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จ่ายเงินให้ร้านเพ่ือนโรงเรียนโดยเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเท่ากับจ านวนเงินหลังจากหัก
เงินภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงิน 9,906.54 บาท (10,000 – 93.46)  

6. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองเลขที่ 20/2563 
7. ได้รับใบเสร็จรับเงินจากร้านเพ่ือนโรงเรียนเต็มตามมูลค่าที่ซื้อวัสดุ เป็นเงิน 10,000 บาท น าไปควบคุมในทะเบียน

คุมใบส าคัญคู่จ่าย ได้เลขที่ บจ. 89/2563 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เจ้าหน้าที่การเงิน    ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จ านวน 3 ฉบับ มอบให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน 1 ฉบับ ,   

แนบไว้กับต้นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ฉบับ ส าหรับเป็นหลักฐานบันทึกรายการรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และเก็บแนบไว้กับชุดหลักฐานการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 ฉบับ  

  2. ส าหรับการน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้น าส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงิน  
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

  3. จัดท าทะเบียนคุมใบส าคัญคู่จ่ายเพ่ือควบคุมหลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน) บจ./บค.  

 เจ้าหน้าที่บัญชี   ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  รายการด้านรับ   ใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐาน อ้างอิงเลขที่หนังสือรับรอง    

การหักภาษี   ณ ที่จ่าย (ภ....../ปีงบประมาณ)    
  2. รายการด้านจ่าย   ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากสรรพากรเป็นหลักฐาน อ้างอิงเลขที่  บจ...../.....

(ปีงบประมาณ) 
  3. การจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย   ประกอบด้วยบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบเสร็จรับเงิน 
 4. สิ้นเดือนด าเนินการปิดบัญชี เพ่ือสรุปยอดรับเงิน จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ 
จ่าย คงเหลือ 

หมายเหตุ 
ลูกหนี ้ ใบส าคัญ เงินสด เงินฝากธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 พฤศจิกายน 
2562 

 ยอดยกมา  
   150,000.- 

  

10 พฤศจิกายน 
2562 

บจ. 89/2563 จ่ายค่าวัสดุร้านเพื่อนโรงเรยีน   
 10,000.-  140,000.- 

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
  รวมเดือนนี ้        
  รวมแต่ต้นป ี        
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการบันทึกรายการ) 
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

วัน เดือน ป ี ที่เอกสาร รายการ รับ จ่าย 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 
เงินสด 

เงินฝาก
ธนาคาร 

เงินฝากส่วน
ราชการผู้เบิก 

1 พฤศจิกายน 2562  ยอดยกมา    270   
7 พฤศจิกายน 2562 บจ.88/2563 น าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

นายด า ก าลังด ี
 270 

 
-   

10 พฤศจิกายน 
2562 

ภ.20/2563 รับเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จาก
ร้านเพื่อนโรงเรียน 

93.46  
 

93.46   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
  รวมเดือนนี ้       
  รวมแต่ต้นป ี       



การบนัทึกรายการหกั/น าส่ง เงนิภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่าง) 
ทะเบียนคุมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โรงเรียน ไทยรุ่งเรือง 

ล าดับที่ วัน เดือน ปี รายการ 
จ านวนเงิน 

 
ประเภทเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ภ.19/2563 30 ตค. 2562 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม      
ห้องส้วม นายด า ก าลังดี 

270 - เงินรายได้สถานศึกษาประเภท
เงินบริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์ 

ภ.20/2563 10 พย. 2562 ซื้อวัสดุร้านเพื่อนโรงเรียน 93 46 เงินรายหัว 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
ล าดับที่   เลขที่ของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย / ปีงบประมาณ 
วัน เดือน ปี  คือ วันที่จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ  
รายการ   รายการซื้อ/จ้าง และชื่อเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ 
จ านวนเงิน  จ านวนเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 
ประเภทเงินที่จ่าย จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน จากเงินประเภทไหน เช่น รายหัว , กิจกรรม- 
                                  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน , เงินรายได้สถานศึกษา , เงินโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น 
 
 
 



การบนัทึกรายการหกั/น าส่ง เงนิภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            โรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

ที ่     วันที ่    7  พฤศจิกายน  2562         

เรื่อง   ขออนุมติัน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของนายด า  ก าลังดี  

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

  ตามท่ีโรงเรียนไทยรุ่งเรือง ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย จ านวน 270 บาท จากรายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม     
ห้องส้วมกับ นายด า ก าลังดี  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และยังไม่ได้น าส่งสรรพากร นั้น 

  ข้าพเจ้า นางสายฝน  ฐานะดี ต าแหน่ง ครูช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
ไทยรุ่งเรือง จึงขออนุมัติน าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของนายด า ก าลังดี จ านวน 270 บาท น าส่งสรรพากร / โดยสั่งจ่าย
เช็คเลขท่ี ................... ลงวันที่ .......................................... จ านวนเงิน 270 บาท (กรณีจ่ายเงินด้วยเช็คสั่งจ่าย) 

  ขออนุมัติจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร........................................สาขา......................................           
ชื่อบัญชี .................................................................. บัญชีเลขที่.....................................................................................         
ซึ่งขณะนี้มี เงินคงเหลือ จ านวน ......................บาท จ่ายครั้งนี้ จ านวน.......................บาท  คงเหลือจ านวน
.........................บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  1. อนุมัติให้เบิกเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งส านักงานสรรพากร 
  2. ลงนามใบเบิกถอนเงิน (หรือเช็คสั่งจ่ายเงินเลขที่...........................) จ านวนเงิน 270 บาท  
 
 
     ลงชื่อ     สายฝน  ฐานะดี    เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                          (นางสาวสายฝน  ฐานะดี) 
 
  ค าสั่ง    อนุมัติ       ลงนามแล้ว 

      (ลงชื่อ)       สาระ  มีดี      ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 
                            (นายสาระ  มีดี)    
                    วันที่  7 พฤศจิกายน  2562 
                                                       

หมายเหตุ   สามารถปรับเพิ่มข้อความได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งเรียนรู ้หอ้งเรียนรู  ้     ดา้นดา้นการเงิน การบญัชี ส  าหรบัการเงิน การบญัชี ส  าหรบัสถานศึกษาสถานศึกษา    

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   

กรณี การน าส่งเงินอุดหนุนเหลือจา่ยเป็นเงินรายไดแ้ผ่นดิน 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 



การน าส่งเงนิอดุหนุนเหลอืจา่ยเป็นเงนิรายไดแ้ผ่นดนิ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

       *หนังสือ ที่ ศธ 04097/4511  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  เป็นเอกสารต้นเรื่อง* 

                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา    โรงเรียน.................................................... 
ที ่                                  วันท่ี ……………………………………………………....................... 
เรื่อง  ขอน าส่งเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เหลือจ่าย เป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................. 

  ตามที่  สพป.พังงา ให้โรงเรียนตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับ  จาก สพฐ.         
หรือ สพป.พังงา  ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์   ของเงินแล้ว ให้น าส่งคลัง       
เป็นรายได้แผ่นดิน น้ัน  

  บัดนี้ งานบัญชี ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 5 รายการแล้ว พบว่า มีเงินเหลือจ่าย
หลังจากใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ....................  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ .           
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ...........................บาท   รายละเอียดดังแนบ  

  เห็นควร  แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการเบิกเงิน จ านวน..................................................บาท น าส่ง สพป.พังงา 
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       (...................................................) เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
                ต าแหน่ง......................................................................  

            - ชอบให้ด าเนินการตามเสนอ    

        (..........................................................) 
      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน ................................................................. 
  เห็นควรด าเนินการดังนี้   
  1. อนุมัติให้เบิกเงิน จ านวน..............................บาท น าส่ง สพป.พังงา เป็นเงินรายได้แผ่นดิน  
    2. ลงนามในเช็ค เลขท่ี................................................ลงวันท่ี ............................................................................ 
เป็นเงิน..........................บาท  สั่งจ่าย คณะกรรมการรับเงินจากธนาคาร ประกอบด้วย นาง............................................................., 
นาง...............................................................,  นางสาว........................................................................ 
  3. ลงนามในหนังสือส่ง สพป.พังงา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       (............................................) เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
      ต าแหน่ง.......................................................................  
                  -อนุมัติ /ลงนามแล้ว 
        (......................................................) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................ 



การน าส่งเงนิอดุหนุนเหลอืจา่ยเป็นเงนิรายไดแ้ผ่นดนิ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
 
 

 

ที่  ศธ  04097. .........../..............                       โรงเรียน................................................... 
           อ าเภอ................. จังหวัด......................... 

          ..............................2564 

เรื่อง  ขอน าส่งเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เหลือจ่าย เป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/4511 
          ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายละเอียดการน าส่งเงินอุดหนุนเหลือจ่าย  จ านวน   1   ฉบับ  
                   2. เงินสด     จ านวน                  บาท   

  ตามหนังสือที่ อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้โรงเรียนตรวจสอบ        
การใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่ ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน               
หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หากมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี   
เงินฝากธนาคารให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ความทราบแล้วนั้น  

  บัดนี้ โรงเรียน................................ ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ทั้ง 5 รายการดังกล่าวแล้ว พบว่า มีเงินเหลือจ่ายหลังจากใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ .......................................ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... และขอน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน          
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา          

 

                      ขอแสดงความนับถือ 
                      
       
 
 
 
งานการเงิน 
โทร...............................



การน าส่งเงนิอดุหนุนเหลอืจา่ยเป็นเงนิรายไดแ้ผ่นดนิ 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

**ตัวอย่าง** 
รายละเอียดการน าส่งเงินอุดหนุนเหลือจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
 

ปีงบประมาณท่ีเหลือ 
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

รวมเงิน 
 

หมายเหตุ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน 
2560      สพฐ.   ผู้โอน 
2561      สพป.พังงา   ผู้โอน 
2562      สพป.พังงา  ผู้โอน 

       
       

รวมเงินทั้งสิ้น       
 
   (ลงชื่อ).................................................................ผู้น าส่งเงิน   (ลงชื่อ)................................................................ผู้รับรองข้อมูล 
             (..................................................................)                                     (............................................................. ....)  
   ต าแหน่ง ..................................................................................   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน .................................................  
  
 
*****ในช่อง    *หมายเหตุ*        ให้ระบุด้วยว่า เป็นเงินที่ได้รับโอนจาก สพฐ. หรือ สพป.พังงา*   
              -  ถ้าเป็นเงินเหลือจ่ายของภาคเรียนที่ 2/2560   (เงินปีงบประมาณ 2561-2562)  สพป.พังงา เป็นผู้โอน 
                       -  ถ้าเป็นเงินเหลือจ่ายของก่อนภาคเรียนที่ 2/2560   (เงินก่อนปีงบประมาณ 2561)  สพฐ. เป็นผู้โอนเงิน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งเรียนรู ้หอ้งเรียนรู  ้     ดา้นดา้นการเงิน การบญัชี ส  าหรบัการเงิน การบญัชี ส  าหรบัสถานศึกษาสถานศึกษา  

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   

กรณี การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัช่วงสถานการณ ์COVID-19 
 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 



การด าเนนิงานโครงการอาหารกลางวนัช่วงสถานการณ ์COVID-19 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    โรงเรียน................................... 
ที ่                                  วันที ่………………………………………………………………   
เร่ือง  กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 ในสถำนกำรณ์สถำนกำรณ์ 
        แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ....................................................................... 

  ตำมที่โรงเรียนได้ด ำเนินกำรจัดอำหำรกลำงวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทำนที่โรงเรียนส ำหรับภำคเรียนท่ี 1/2564        
โดยวิธีกำร   
   จัดซื้อวัตถุดิบและจ้ำงผู้ประกอบอำหำร ตำมบันทึกตกลงจ้ำง/ใบสั่งจ้ำง เลขที่.................................................
ลงวันท่ี....................................................  
                     จ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ตำมบันทึกตกลงจ้ำง/ใบสั่งจ้ำง เลขท่ี....................................................
ลงวันท่ี ................................................. 

  เนื่องด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) และค ำสั่งจังหวัดพังงำ             
ที่  2255/2564 (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2564 “ข้อ 2 ห้ำมใช้อำคำรหรือสถำนที่ของโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ        
ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดพังงำ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 สิงหำคม 2564” โรงเรียนจึงได้ประกำศเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    จำกนักเรียนมำเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ทุกช้ันเรียน เป็นกำรเรียนรู้ที่บ้ำนในรูปแบบ คือ       
กำรเรียนรู้ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (On-line)  กำรเรียนรู้โดยเอกสำร ใบงำน หนังสือแบบฝึกหัด  โดยมีครูประจ ำช้ันเป็นผู้ด ำเนินกำร         
จัดเอกสำรให้กับนักเรียน (On-hand) หรือกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหำคม 2564   ตำมประกำศโรงเรียน
...................................... .....ลงวันที่..................................  ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถจัดอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนได้  ดังนั้น          
จึงจ ำเป็นต้องจ่ำยเงินอำหำรกลำงวันให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อน ำไปจัดอำหำรกลำงวัน      ให้นักเรียนรับประทำนที่บ้ำน โดยถือปฏิบัติตำม
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04188/ว426 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2563  เรื่อง กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  1. แจ้งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง     
ตำมแนวทำงที่ สพฐ. ก ำหนด รำยละเอียดตำมรำยชื่อนักเรียนช้ันอนุบำล 2 - ป.6  ดังแนบ 
  2. แจ้ง  ผู้รับจ้ำงประกอบอำหำร  ผู้รับจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ) ทรำบ เพื่องดกำรท ำอำหำรให้กับนักเรียน
ในวันที่ไม่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน (ตำมประกำศโรงเรียนฯ) หรือจัดท ำบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือสัญญำจ้ำงพร้อม
ด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ “กำรบริหำรสัญญำ” ในระบบ e-GP *(ให้จัดท ำเป็นช่วง ๆ ตำมประกำศโรงเรียนฯ)*  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ 
               .........................................เจ้ำหน้ำท่ีโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
                       (.............................................) 
     - ชอบ ให้ด าเนินการตามเสนอ 
         ......................................... 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................... 
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บัญชีรายช่ือนักเรียน โรงเรียน............................................... 
ชั้น .......................................................   จ านวนนักเรียน ..........................คน 

ชื่อครูประจ าชั้น ............................................................ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อนักเรียน เลขประจ าตัวนักเรียน 13 
หลัก 

หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

     ลงชื่อ...............................................ครูประจ ำชั้น/ผู้รับรองข้อมูล 

                             (.................................................) 

 
 
****** - บัญชีรำยชื่อนักเรียนทุกชั้น (อนุบำล - ป.6)  ชั้นหรือห้องละ 1 แผ่น********** 
         - แนบประกำศฯ โรงเรียน เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ    โรงเรียน................................... 
ที ่                                  วันที ่………………………………………………………………   
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ      
       2019 (COVID-19)        
 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ....................................................................... 

  ตำมที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรอำหำรกลำงวันให้ กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง     
เพ่ือน ำไปจัดอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน  ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
ตำมประกำศโรงเรียนฯ ลงวันที่ ................... .......... โดยเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่โรงเรียน เป็นกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบกำรเรียนรู้ผ่ำนอินเตอร์เน็ต (On-line) กำรเรียนรู้โดยเอกสำร ใบงำน หนังสือแบบฝึกหัด  โดยมี    
ครูประจ ำชั้นเป็นผู้ด ำเนินกำร   จัดเอกสำรให้กับนักเรียน (On-hand) หรือกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน ตำมประกำศ
โรงเรียน............................................ .........  ลงวันที่........................................ตั้งแต่วันที่ 1 – 16  สิงหำคม 2564   
รวม 10  วัน นั้น 

  บัดนี้ งำนกำรเงิน ได้จัดท ำสรุปกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียนเป็น
รำยชั้นเรียน จ ำนวน 20 บำท/คน/วัน  จ ำนวน 10 วัน (ตั้งแต่วันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16 สิงหำคม 2564)  
รวมเงิน คนละ 200 บำท ดังนี้ 

ล ำดับที่ ระดับชั้น จ ำนวนคน รวมเงิน หมำยเหตุ 
1 อนุบำล 2 xx xx  
2 อนุบำล 3 xx xx  
3 ป.1  xx xx  
4 ป.2 xx xx  
5 ป.3 xx xx  
6 ป.4 xx xx  
7 ป.5 xx xx  
8 ป.6 xx xx  
      รวมเงินทั้งสิ้น XXX XXX  

                

 ตัวอักษร (.............................................................................. .........) 
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    เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินค่ำอำหำรกลำงวัน ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย ครูกำรเงินโรงเรียน และครูประจ ำชั้น ดังแนบ 
  2. อนุมัติให้เบิกเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน จ ำนวน ...........................บำท เพ่ือน ำไปจ่ำย
ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรจ่ำยเงินที่ได้รับกำรแต่งตั้ง น ำเงินไปจ่ำยให้นักเรียน      
หรือผู้ปกครอง ในวันที่......................................แล้วรวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำย พร้อมเงินสด (ถ้ำมี) ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
ภำยในวันที่...............................................  
           3. โปรดลงนำมในใบเบิกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร.............................. .............................
บัญชี เลขที่ ........................................ .........ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน รับจำก  อบต.)           
จ ำนวน.........................บำท   (**หรือลงนำมในเช็คเลขท่ี........................................จ ำนวนเงิน..............................บำท  
และทะเบียนคุมเช็ค  กรณีโรงเรียนจ่ำยเงินเป็นเช็ค**) 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

 
   
                    .............................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
                            (.............................................) 
                 ต ำแหน่ง....................................................... 
       
 
     - อนุมัติ 
    - ลงนามแล้ว 
                    ............................................................ 
             (.............................................................) 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................. 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียน............................................ 
ที่......................../2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินค่ำอำหำรกลำงวัน 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

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

  ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤกษภำคม 2563 เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) โดยหำกมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์หรือสลับวันมำเรียน ท ำให้ไม่
สำมำรถจัดอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนได้ จึงจ ำเป็นต้องจ่ำยงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียนแก่ผู้ปกครอง 
เพ่ือน ำไปจัดหำอำหำรกลำงวันให้นักเรียนรับประทำนที่บ้ำน กรณีกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังกล่ำว รวมถึงอำหำรมื้ออ่ืน 
ๆ ที่ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐเคยจัดให้ 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนดจึงขอแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรจ่ำยเงิน ประกอบด้วย 
  1. ................................................ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 2  
  2. ................................................ ครูประจ ำชั้นอนุบำล 3 
  3. ................................................. ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
  4. ................................................. ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
  5. ................................................. ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
  6. ................................................. ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
  7. ................................................. ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
  8. ................................................. ครูประจ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
  9…………………………………………….. ครูกำรเงินโรงเรียน 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............... ...........เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. .................... 
 
                  (...........................................................) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................................................ 
* กรณีครูกำรเงิน เป็นครูประจ ำชั้นด้วย เช่น เป็นครูประจ ำชั้น ป.1 ก็ให้แต่งตั้ง คุณครูคนอ่ืนเป็นผู้จ่ำยเงินในชั้น ป.1 * 
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แบบหลักฐานการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ระดับชั้น   อนุบำลปีที่ ..........................    ประถมศึกษำปีที่ ........................ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินทั้งสิ้น .......................คน ระหว่ำงวันที่............................ถึงวันที่.............. ............. 
ได้รับเงินจำกโรงเรียน.................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  
และขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำจะน ำเงินที่ได้รับไปด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำรต่อไป 

ที ่ ช่ือ-สกุลนักเรียน หมำยเลขประจ ำตัว
นักเรียน 13 หลัก 

จ ำนวนเงิน วันท่ีรับเงิน ลำยมือช่ือ             
ผู้รับเงิน 

หมำยเหต ุ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 รวมเงินทั้งสิ้น  xxx    

(..............................................................................................)  

 
ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ำยเงิน   ลงชื่อ..................................................ผู้จ่ำยเงิน 
     (...............................................)           (..............................................) 
             ครูประจ ำชั้น           ครูกำรเงินโรงเรียน 
 
     ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
       ลงชื่อ..........................................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
          (......................................................) 
*กรณีนักเรียนไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ เช่น นร.ชั้นอนุบำล  ให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อรับเงินแทน* 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19)  มีดังนี้ 
 1. บันทึกข้อควำมของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรอำหำรกลำงวัน + ประกำศโรงเรียน เรื่องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ    
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน + บัญชีรำยชื่อนักเรียนแต่ละชั้นเรียน/ห้อง 
 2. บันทึกข้อควำมของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน + ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ่ำยเงินฯ + หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำม
แบบฟอร์มที่ สพฐ. ก ำหนด โดยให้นักเรียนลงลำยมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐำน หำกนักเรียนไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้   
ให้ผู้ปกครองลงลำยมือชื่อรับเงิน 
 3. กำรจ่ำยเงิน ให้เบิกจ่ำยเดือนละ 1 ครั้ง ตำมจ ำนวนวันที่เป็นวันเปิดเรียน แต่นักเรียนไม่สำมำรถมำเรียน   
ที่โรงเรียนได้  (จ่ำยก่อนหรือหลังได้ ตำมข้อเท็จจริง) หรือจะจ่ำยเป็นช่วง ๆ  เช่น  
     - เดือนกรกฎำคม  2564 โรงเรียนประกำศเรียน on line  on hand   2 ช่วง คือ 
  1. ช่วงที่ 1 วันที่ 5 - 9 กรกฎำคม 2564      จ ำนวน 5 วัน 
  2. ช่วงที่ 2 วันที่ 19 – 23 กรกฎำคม 2564  จ ำนวน 5 วัน 
 
 **  โรงเรียนสำมำรถ รวบจ่ ำยในครำวเดี ยวกันทั้ ง  2 ช่ ว ง รวม   10  วัน  (20 x 10 = 200 บำท/คน )                              
โดยให้จ่ำยในวันสิ้นเดือนกรกฎำคม     ***หรือ***  
 
    ** จะจ่ำยเป็น 2 ช่วง โดยในแต่ละช่วง จะจ่ำยก่อนหรือจ่ำยหลังประกำศเปิดเรียน on lion on hand ก็ได้**         
   
 

................................... 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนนิงานโครงการอาหารกลางวนัช่วงสถานการณ ์COVID-19 

 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  87 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งเรียนรู ้หอ้งเรียนรู  ้     ดา้นดา้นการเงิน การบญัชี ส  าหรบัการเงิน การบญัชี ส  าหรบัสถานศึกษาสถานศึกษา  

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังาในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา   

กรณี การจดัท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน ณ วนัส้ินเดือน  

 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน ณ วันสิ้นเดือน  

ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

 การจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน เพ่ือพิสูจน์ให้ทราบว่าเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

เงินอุดหนุน และเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ถูกต้องตรงกัน หากไม่ตรงกัน

สามารถหาสาเหตุความแตกต่างได้ เพื่อให้สามารถควบคุมเงินอุดหนุนคงเหลือได้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากการจ่ายเงินให้แก่

เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน จากเงินอุดหนุน เป็นการจ่ายเงินด้วยเช็คสั่งจ่าย ผ่านจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์   

ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ณ วันสิ้นเดือน จึงต้องพิสูจน์ให้ทราบว่ามีเงินคงเหลือถูกต้องตรงกัน      

โดยการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

โจทย์ตัวอย่าง 

 1. วันที่ 1 ธันวาคม 2562 น าสมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 809 -1-12012-1 ชื่อบัญชี       

เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนไทยรุ่งเรือง  ไปปรับรายการเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบัน ปรากฏเงินคงเหลือ จ านวน 563,229.73 บาท 

และปรากฏรายการ รับโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 รับรู้การรับโอนเงินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จึงยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน และไม่ได้บันทึกรายการ     

ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

 2. มีเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562   

เป็นเงินทั้งสิ้น 398,736.27 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ านวน 258,838.27 บาท 

  (2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวน 132,931     บาท  

  (3) ค่าหนังสือเรียน    จ านวน    6,012     บาท 

  (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน    จ านวน       295    บาท 

  (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน    จ านวน       660     บาท  

  (6) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เป็นรายการซื้อวัสดุ จ่ายจากเงินรายหัว) จ านวน 100 บาท   
 3. มีเช็คสั่งจ่ายยังไม่น าไปข้ึนเงิน จ านวน 3 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,493.46  บาท ดังนี้ 
  (1) เลขที่ 123464 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 93.46 บาท รายการเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย       
ซึ่งจ่ายให้แก่สรรพากร 
  (2) เลขที่ 123467 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 9,900 บาท รายการจ่ายค่าวัสดุร้านเพ่ือน-โรงเรียน 

(3) เลขที่ 123468 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน  4,500 บาท รายการจ่ายค่าตัดหญ้า นายแดง  
 

------------------------------- 
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คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่างการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร) 

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

เลขที่บัญชี 809-1-12012-1 ช่ือบัญชี เงินอุดหนุนอ่ืนโรงเรียนไทยรุ่งเรือง 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

โรงเรียน ไทยรุ่งเรือง 

ยอดคงเหลือตามรายงานเงินฝากธนาคาร     563,229 73 
บวก     ..........................................................................................................  
 
 
หัก       รับโอนเงินเข้าบัญชี ยังไม่บันทึก จ านวน.....1.....รายการ    150,000  - 150,000  - 
               - รับโอนเงินรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ยังไม่ได้บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ         

         

     
 

  

  หัก         เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่มีผู้น าไปข้ึนเงิน จ านวน .....3......ฉบับ  ดังนี้         

             1. เช็คเลขท่ี   123464  ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2562 93 46    

             2. เช็คเลขท่ี   123467  ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 9,900   -     

             3. เช็คเลขท่ี   123468  ลงวันที่  30 พฤศจิกายน 2562 4,500   - 14,493   46 

          

          

          

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว 
 

  398,736 27 

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 

  398,736 27 

                                                                   ลงชื่อ.........สายฝน  ฐานะดี............ผู้จัดท า 
                                                                               (นางสาวสายฝน  ฐานะดี)  
                                                                   วันที่ ....30 พฤศจิกายน 2562........                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพงังำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

หอ้งเรียนรู ้  ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ส  ำหรบัสถานศึกษา 

ในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา 

กรณี กำรควบคมุใบเสร็จรบัเงิน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบิก
เงินจำกคลงั กำรรบัเงิน กำรจำ่ยเงิน กำรเก็บรกัษำเงิน  

และกำรน ำเงินส่งคลงั พ.ศ. 2562 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพงังา  93 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

กรณี การควบคุมใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  

การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

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

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ   

น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 6 การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน 

 ข้อ 71    ให้ส่วนราชการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบ และตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้น      

จ านวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ให้หน่วยงานใด หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปด าเนินการจัดเก็บ

เงินเมื่อวัน เดือน ปีใด 

 ข้อ 72   การจ่ายใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บเงิน ให้พิจารณาจ่ายในจ านวน          

ที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นไว้ด้วย 

 ข้อ 74   เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปด าเนินการจัดเก็บเงินรายงานให้

ผู้อ านวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ใน         

ความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกิน

วันที่ 31 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป 

หลักฐานที่ใช้ในการการบันทึกรายการในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

 1. ด้านรับ ใช้ “ส าเนา ใบเบิกพัสดุ” ที่สถานศึกษาใช้ส าหรับเบิกใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ก ากับเลขที่ใบเบิกพัสดุด้านรับ “ร. ........../ ปีงบประมาณ”  (ให้น าใบเบิกพัสดุไปเรียงล าดับเลขที่เอกสาร

การรับพัสดุ)  

 2. ด้านจ่าย  ใช้ “ใบเบิกพัสดุ”  โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะเป็นผู้จัดท าใบเบิกพัสดุขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่

พัสดุของสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการรับ-จ่ายเงิน ก ากับเลขที่ใบเบิกพัสดุด้านจ่าย “จ. ................./ปีงบประมาณ” (ให้น า

ใบเบิกพัสดุไปเรียงเลขท่ีเอกสารการเบิกพัสดุ) 

 

-------------------------------- 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่าง ใบเบิกพัสดุที่ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

ใบเบิกพัสดุ 

โรงเรียน...ไทยรุ่งเรือง..... 

กอง/กลุ่มงาน......งานพัสดุ.............. 

วันที่......1.......เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ. ...2563.... 

ข้าพเจ้าขอเบิกพัสดุตามรายการต่อไปนี้เพ่ือใช้......รับเงินของโรงเรียนไทยรุ่งเรือง........................................................... 

ที ่ รหัส รายการ จ านวน หมายเหตุ 

ขอเบิก คงเหลือ เบิกได้ 

1.  ใบเสร็จรับเงิน ชนิด 50 แผ่น 1 เล่ม    

       

       

       

ลงชื่อ..............สาระ มีดี.............................ผู้เบิก 

(.................นายสาระ  มีดี...............) 

ต าแหน่ง.......ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรุ่งเรือง..................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ...............-............................................ 

มอบให้........น.ส.สายฝน   ฐานะด.ี.......เป็นผู้รับของ 

ลงชื่อ.......สาระ  มีดี.............................ผู้มอบ 

ลงชื่อ........สายฝน ฐานะดี....................ผู้รับมอบ 

ได้ตรวจจ านวนแล้วควรให้เบิกได้ตามรายการข้างต้น 

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ 

ได้รับของไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ลงชื่อ........สายฝน  ฐานะด.ี....ผู้รับของ 

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ โรงเรียน............................... 

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

ลงชื่อ.............. 

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

(............................................................) 

 

ได้ตรวจนับจ านวนแล้ว 

ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่ 

ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 

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

ลงชื่อ................................................................ผู้สั่งจ่าย 

หมายเหตุ  ส่วนที่เป็นสัญลักษณ์สีเขียว ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนไม่ต้องกรอก  

              ข้อมูล 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่าง ใบเบิกพัสดุที่เจ้าหน้าที่การเงินขอเบิกจากเจ้าหน้าที่พัสดุ) 

ใบเบิกพัสดุ 

โรงเรียน...ไทยรุ่งเรือง..... 

กอง/กลุ่มงาน......งานการเงิน.............. 

วันที่......2.......เดือน.....ตุลาคม......พ.ศ. ...2563.... 

ข้าพเจ้าขอเบิกพัสดุตามรายการต่อไปนี้เพ่ือใช้ใน

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

ที ่ รหัส รายการ จ านวน หมายเหตุ 

ขอเบิก คงเหลือ เบิกได้ 

1.  ใบเสร็จรับเงิน ชนิด 50 แผ่น 1 เล่ม - 1 เล่ม  

       

       

       

       

       

ลงชื่อ..............สายฝน  ฐานะดี.............................ผู้เบิก 

(..........นางสาวสายฝน  ฐานะดี.............) 

ต าแหน่ง.......ครู โรงเรียนไทยรุ่งเรือง..................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ...........งานการเงิน...................... 

มอบให้........น.ส.สายฝน   ฐานะดี........เป็นผู้รับของ 

ลงชื่อ.......สาระ  มีดี.............................ผู้มอบ 

ลงชื่อ........สายฝน ฐานะดี....................ผู้รับมอบ 

ได้ตรวจจ านวนแล้วควรให้เบิกได้ตามรายการข้างต้น 

ลงชื่อ........เจ้าหน้าที่ (พัสดุ)........................เจ้าหน้าที่ 

ได้รับของไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ลงชื่อ........สายฝน  ฐานะดี.....ผู้รับของ 

เรียน หัวหน้าหน่วยพัสดุ โรงเรียน..ไทยรุ่งเรือง............... 

..........ควรให้เบิกตามค าขอ.................................................. 

ลงชื่อ............เจ้าหน้าที่ (พัสดุ).................................... 

(............................................................) 

 

ได้ตรวจนับจ านวนแล้ว 

ลงชื่อ.............เจ้าหน้าที่ (พัสดุ)...........เจ้าหน้าที่ 

ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 

..............เห็นชอบให้เบิกตามค าขอ......................... 

ลงชื่อ..........(หัวหน้าหน่วยพัสดุ).....................ผู้สั่งจ่าย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏบิตัิงานการเงนิ การบญัชี 

(ตัวอย่าง ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน) 
 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียน ไทยรุ่งเรือง 
 

วัน เดือน ปี 

 

เลขที่เอกสาร 

 

รับจาก/จ่ายให้ 

รับ จ่าย คงเหลือ 

จ านวนเล่ม เล่มท่ี จ านวนเล่ม เล่มท่ี จ านวนเล่ม เล่มท่ี 

1 ตุลาคม 2563 

2 ตุลาคม 2563 
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จ.1/2564 

สพป. พังงา 

งานการเงิน 

1 เล่ม 

- 

25ก1234 

- 

- 

1 เล่ม 

- 

25ก1234 

1 เล่ม  

- 

25ก1234 

- 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

ที่  168/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจดัท ำคู่มอืกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี  

ส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
-------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ เห็นสมควรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน        
กำรบัญชี ส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน     
ของสถำนศึกษำในสังกัด ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี        
ส ำหรับสถำนศึกษำ ดังนี ้

  ที่ปรึกษา 
  1. นำยประจวบ หนูเลี่ยง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
  2. นำยสมภำพ นำคพันธ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
  3. นำยชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 
  4. นำยอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

  คณะท างาน 
  1. นำงสำวสุวรรณำ ชีวิตโสภณ   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร   ประธำนคณะท ำงำน 
                                                                ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน      
  2. นำยสหัสชัย นำคพันธ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองพังงำ             รองประธำนคณะท ำงำน 
  3. นำงวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดนำกลำงมติรภำพที่ 163       คณะท ำงำน 
  4. นำงปำนจันทร์ ชูเอียด       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนบำงกรัก        คณะท ำงำน 
  5. นำยวุฒิพงศ์ ภิรมย ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดนำรำยณกิำรำม                   คณะท ำงำน 
  6. นำงฉัตรชนก พึ่งถิ่น         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนน้ ำจดื          คณะท ำงำน 
  7. นำยกิตติพงษ์ พลภักดี       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดนิโครธคณุำกร        คณะท ำงำน 
  8. นำงสำวจันทิมำ อิ๋วสกุล     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนชำวไทยใหม-่        คณะท ำงำน 
      (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 
  9. นำงบุญศิริ  ชูพงศ์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนคุระบุร ี         คณะท ำงำน 
  10. นำงจุฑำทิพย์  ทองด้วง    นักวิชำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

                    ให้คณะท ำงำนมีหน้ำที่จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ส ำหรับสถำนศึกษำ  ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันท่ี 8  กันยำยน  พ.ศ. 2564 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

เอกสารอ้างอิง 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
 2. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/5502 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 เรื่อง การจัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน 

 3. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/1093 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 
เรื่อง แจ้งเวียนการจัดท ารายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

 4. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/2569 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน 
 5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2983 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน   

 6. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   พ.ศ. 2549 

 7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิก
จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
 8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว2 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2564 เรื่อง ซักซ้อมการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
 9. คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  การเงินการบัญชี : ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
พ.ศ. 2544 

 10. คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 
 11. แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล     
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 12. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

13. หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่ ศธ 04097/632 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 14. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข        
การเทียบต าแหน่งอย่างอ่ืนเท่ากับการด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 

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

 



 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 

 
  ที่ปรึกษำ 
  1. นายประจวบ หนูเลี่ยง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  2. นายสมภาพ นาคพันธ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  3. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
  4. นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  คณะท ำงำน 
  1. นางสาวสุวรรณา ชวีิตโสภณ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ    
                                                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      
  2. นายสหัสชัย นาคพันธ์         ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองพังงา             
  3. นางวิสุทธิ์ศรี ยังพงศภัทร      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163       
  4. นางปานจันทร์ ชูเอียด          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางกรัก         
  5. นายวุฒิพงศ์ ภิรมย์          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนารายณิการาม         
  6. นางฉัตรชนก พ่ึงถิ่น             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าจืด            
  7. นายกิตติพงษ์ พลภักดี          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร        
  8. นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล        ผู้อ านวยการโรงเรียนชาวไทยใหม่         
  9. นางบุญศิริ  ชูพงศ์               ผู้อ านวยการโรงเรียนคุระบุรี         
  10. นางจุฑาทิพย์  ทองด้วง      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   

              ออกแบบและจัดท ำรูปเล่ม 
                     1. นางจุฑาทิพย์  ทองด้วง        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  2. นายสุรศักดิ์ ช่วยลุง          เจ้าพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 
   

  ผู้ประสำนงำนจัดพิมพ์เผยแพร่ 
           1. นางสาวสุวรรณา ชีวิตโสภณ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
  2. นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  3. นายศรายุทธ ทั้งรักษ์           เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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