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ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   เป็นคู่มือที่เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน   
มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา    
เพ่ือให้การด าเนินงานฝ่ายงบประมาณและแผนงานของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดความถูกต้อง ตามระเบียบ  ที่ส าคัญเน้นผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 ฝ่ายงบประมาณและแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  คณะ
ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส าคัญในการจัดท าเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ 
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การบริหารงานฝ่ายงบประมาณ   
---------------------------- 

การบริหารงานฝ่ายงบประมาณ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม     เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน   มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   รวมทั้งจัดหารายได้จากบริจาคมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา   ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มี
ความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ 
ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3.  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าว
หน้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ด ีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ขอบข่ายภารกิจของฝ่ายงบประมาณ 
1. งานแผนงานและโครงการ 

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

3. งานบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน 
4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การน าส่งเงิน 
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

4. งานบริหารบัญชี 
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 ตรวจสอบบัญชีการเงิน 

5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

6. งานระบบควบคุมภายใน 
7. งานส านักงานฝ่ายงบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา  
9. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย   
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ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานแผนงานและโครงการ 
3. คณะกรรมการงานแผนงานและโครงการ  
4. ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
1.1  การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
1)  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2)  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบกฎหมาย ระเบียบ     
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 งานแผนงานและโครงการ 
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1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการดังนี้ 
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษา 
3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค(์Corporate Objective) ของสถานศึกษา 
4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance 

Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  งาน/
โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2) จัดท า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 
โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา 
เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 งานแผนงานและโครงการ 
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งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ  และเงิน
นอกงบประมาณ 

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง : 

กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
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ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล การใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
3. คณะกรรมการการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4. ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
4) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
5) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
6) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของสถานศึกษา 
2) จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ

ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
ที…่……….…/………..…..     วันที่……...….เดือน………………………………….พ.ศ…………… 
เรื่อง  ขออนุญาตด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕……………. 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  ด้วยงาน………………….……………………..ขออนุญาตด าเนิน
กิจกรรม…………………………..……………………………...…………………ตาม
โครงการ……………………………………………………………………………………..……เป็นจ านวนเงิน………………………………….…………บาท 
 ขณะนี้เงินค่าใช้จ่ายในงาน………………..………..…….ตามโครงการ………………………………………………………………………….….
ได้เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน……………………………………………………………………………………………..……………………………… 
คงเหลือสามารถใช้ได้ จ านวน………………………………………………………………………………………………………………………. 
เบิกจ่ายในครั้งนี้ จ านวน……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยอดเงินคงเหลือ จ านวน……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
         ลงชื่อ…………………………………………… 
              (…………………………………………) 
          ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                                            ลงชื่อ…………………………………………… 
              (…………………………………………) 
          ครผูู้รับผิดชอบโครงการ   
                                          …………………………. ลงชื่อ...................................... 
        (.....................................) 
       หัวหน้างาน..................... 
           
(……………………………………..………………) 
     
     
 
                                                                                                             ลง
ชื่อ……………………………………………………. 
     
           …) 
     
      หัวหน้า 
 
 
 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

- อนุมัติ        - ไม่อนุมัติ……………………..…… 
หมายเหตุ………………………………….………. 
ลงช่ือ....................................................... 
        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม     

ความเห็นของหัวหน้าแผนงานและโครงการโรงเรียน 

ความเห็นของหัวหน้างานงบประมาณ 

- เห็นควรอนุมัติ 
       - ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก……………………………………… 
…………………………………………………………………
.……………….……………. 
 
 

ลงช่ือ………………………………………… 
       (นางวัชราภรณ์    ศรีหงษ์) 
หัวหน้าแผนงานและโครงการโรงเรียน 
 

       - ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก……………………………………… 
………………………………………………………………….
……………….……………. 
 
 

- เห็นควรอนุมัติ 

ลงช่ือ…………………………………… 
       (นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ) 
          หัวหน้างานงบประมาณ 
 
 
 
 

งบประมาณ ๑ 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
ที…่…………/…………..      วันที่……..….เดือน………………………………….พ.ศ…………… 
เรื่อง  ขออนุญาตเบิกจ่ายเงิน - ด าเนินโครงการ - กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (  ) จัดซื้อ  (  ) จัดจ้าง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
  ด้วยงาน………………….………………………..ได้ขอเบิกเพ่ือ…………………………..…………………………….....…………
ตามใบสั่งซื้อ ที่……/……………………จ านวนเงิน…………บาท  ตัวอักษร(……………….…………………………………….……....) 
และได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ไปเมื่อวันที่….………..เดือน……………………….พ.ศ…………………………………..……… 
 ขณะนี้เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจัดสรรเพื่อใช้เป็นค่า………………..……………………….…
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการ………………………………………………………………………………..…. 
ได้เบิกจ่ายไปแล้วจ านวน…………………………………………………………………….. 
คงเหลือสามารถใช้ได้ ………………………………………………..……………………… 
เบิกจ่ายในครั้งนี้ จ านวน…………………………………………..………………………… 
ยอดเงินคงเหลือ จ านวน…………………………………………………………………………………………………… 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
                                                             ลงชื่อ…………………………………… 
                            (…………………………………) 
             ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                                         ลงชื่อ……………………………. 
          (..................................)      
(……………………………………..………………)                                                ครูผู้รบัผิดชอบโครงการ 
               ลงชื่อ……………………………. 
          (..................................)      
(……………………………………..………………)                            หัวหน้างาน..................                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
- อนุมัติ 
 
 

  - ไม่อนุมัติ………………………………..…… 
หมายเหตุ………………………………….………. 
 ลงช่ือ....................................................... 
        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม     
   
 

ความเห็นของหัวหน้างานพัสดุ 

ความเห็นของหัวหน้างานงบประมาณ 

- เห็นควรอนุมัติ 

       - ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก……………………………………… 
………………………………………………………………….
……………….……………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………… 
     (นางสาวสุนิสา   อ่ิมรัง) 
            หัวหน้างานพัสดุ 
 

       - ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก……………………………………… 
ลงช่ือ…………………………………… 
       (นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ) 
          หัวหน้างานงบประมาณ 
 
 

- เห็นควรอนุมัติ 

งบประมาณ ๒ 



รายละเอียดประมาณการที่ใช้ด าเนินกิจกรรม ...................................................................................... ........................ 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมเงิน    



แบบติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ………………. 

ครั้งที่........ระหว่างเดือน..................................พ.ศ...................ถึงเดือน......................... .......พ.ศ. .................... 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม     อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี   

งาน/โครงการ สนองกลยุทธของ
สพฐ.ข้อที่ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลงานคิด
เป็นร้อยละ 

งบประมาณที่ได้รับ(บาท) งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว  

(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ   

ยังไม่
ด าเนินการ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

 เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................... ...............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................  
ลงชื่อผู้รายงาน..........................................................       ลงชื่อผู้รับรองการรายงาน....................................................................  
                (..............................................)          (.................................................) 
      ต าแหน่ง  ..............................................        ต าแหน่ง......................................................................



 

 

 

  

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ 
1. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
2. หัวหน้างานการบริหารงานการเงิน 
3. คณะกรรมการงานการบริหารงานการเงิน 
4. คณะครูและบุคลากร  

4. การบริหารการเงิน 
4.1  การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงิน การน าส่งเงิน  การโอนเงิน การกันเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริงให้ครบถ้วน  ถูกต้อง ทุกปี 
2. รับทราบวงเงินจัดสรรและจ านวนเงินที่ได้รับการโอนเงินผ่านธนาคาร 
3. ตรวจสอบจ านวนเงินที่ได้รับโอนให้ถูกต้องตรงกันกับจ านวนเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร 
4. ออกใบเสร็จรับเงิน   ตามจ านวนเงินที่ได้รับโอน  ณ  วันทีที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  หรือ

วันที่ได้รับทราบการโอนเงิน  ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจ่าย ภายใน   5  วัน
ท าการนับแต่วันที่ได้รับทราบการโอนเงินจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. บริหารจัดการเงินที่ได้รับให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด   รวมทั้งแนวทางการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง 

6. ใช้ส าเนาใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการรับเงินอุดหนุน ตามระบบบัญชีของสถานศึกษา   
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หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)   
 แนวทางการใช้งบประมาณ 
 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)  ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ได้มากท่ีสุด  จึงก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.  ให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย  และจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

2. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.  รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ  
4. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ลักษณะการใช้งบประมาณ  
  การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง  โดยให้ใช้
ในลักษณะ 3  ประเภทงบรายจ่าย  ดังนี้ 

1.  งบบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว  เช่น ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน  พนักงานขับรถ  ฯลฯ  

2.  งบด าเนินงาน 
2.1 ค่าตอบแทน  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ 
2.2 ค่าใช้สอย  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ         

ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
2.3 ค่าวัสดุ เช่น  ค่าวัสดุการศึกษา  ค่าเครื่องเขียน  ค่าวัสดุเวชภัณฑ์  ค่าซ่อมแซมบ ารงรักษา

ทรัพย์สิน ฯลฯ 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ 

3.  งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภัณฑ์  เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
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3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง  ที่มีวงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น  ค่าจัดสวน  ค่าถมดิน  ถนน  รั้ว  
สะพาน  บ่อน้ า  ฯลฯ   

 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 
  เกณฑ์การจัดสรร   
  จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ   
  ลักษณะการใช้งบประมาณ 
  ให้ใช้ลักษณะแบบถัวจ่าย   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียน  

ค่าอาหารกลางวัน  และค่าพาหนะในการเดินทาง 
  การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
  สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีด าเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต   

และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน   จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน  หรือให้ยืมใช้ 
2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน   จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 
3. ค่าอาหารกลางวัน  จัดซื้อวัสดุมาประกอบอาหาร  หรือจ้างท าอาหาร  หรือจ่ายเป็นเงินสด

ให้แก่นักเรียนโดยตรง 
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง  จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  หรือจ้างเหมารถรับส่ง 

กรณี  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  จัดหา  ต้องด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

   กรณี จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง  ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่าง 
                                       น้อย  3  คน  ร่วมกันจ่ายเงิน  โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
 งานบริหารงานการเงิน 

12 



  
   
   
   
    
  การใช้จ่ายงบประมาณ   

1.  ให้สถานศึกษาจ่ายหรือจัดอาหารให้แก่นักเรียนประจ าพักนอน  โดยสามารถเลือก
วิธีด าเนินการได้ดังนี้ 
1.1 จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารหรือจ้างเหมาท าอาหาร  โดยให้ด าเนินการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.2 จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน  โดยให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย   3  คน  

ร่วมกันจ่ายเงิน  โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐาน 
2. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ  สามารถน าไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัด

ท าอาหารให้แก่นักเรียนได้ 
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สัญญาการยืมเงิน 
 
ยืนต่อ…………………………………………………………………………. 

 
เลขที่…………………… 

วันครบก าหนด 

……………………… 

ข้าพเจ้า……………………………………….……………………….…ต าแหน่ง…………………………………………………… 
สังกัด……………………………………………………………………………..จังหวัด…………………………………………………………… 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก…………………………………………………………………………………………………………………. 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ…………………………………………………………………...ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

(ตัวอักษร)………………………………………………………….รวมเงิน (บาท) 

 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง  
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิ กจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลงชื่อ………………………………………..………..ผู้ยืม   วันที่……………………………………………… 

เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จ านวน……………..บาท(…………………………….………………) 

ลงชื่อ…………………………………………..…………..   วันที่……………………………………………… 

ค าอนุมัติ 

อนุมัติใหย้ืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน………………………บาท (……………………………………………………………….) 

ลงชื่อ…………………………………………..…..ผู้อนุมัติ   วันที่……………………………………………… 

ใบรับเงิน 

ได้รับเงินยืมจ านวน…………….บาท (……………………………………………………..….)ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
 

ลงชื่อ…………………………………..…………..ผู้รับเงิน     วันที…่…………………………………………… 

 

 



รายการส่งใช้เงินยืม 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี 
เงินสด หรือ 
ใบส าคัญ จ านวนเงิน คงค้าง ลายมือชื่อผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ท าการ ................................................... 
                                    วันที่................เดือน..................................พ.ศ............... 

 

เรื่อง      ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
  

           ตามค าสั่ง/หนังสือที่ ...................................ลงวันที่   ................เดือน .............................พ.ศ...................  
ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า......................................................... ..........................ต าแหน่ง. ....................................................
สังกัด..............................................................พร้อมด้วย.................................................................................... 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ.................................................................................................. โดยออกเดินทางจาก  
O บ้านพัก  O ส านักงาน   O ประเทศไทย   ตั้งแต่วันที่............เดือน........................พ.ศ.................เวลา...........น. 
และกลับถึง  O บ้านพัก   O ส านักงาน  O ประเทศไทย วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............เวลา.............น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้.................วัน......................ชัว่โมง 
 

  ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ O ข้าพเจ้า O คณะเดินทาง    ดังนี้ 
ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทางประเภท ..........อัตราวันละ.................บาท    จ านวน................วัน รวม............................บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท......................................................................  .จ านวน................วัน รวม............................บาท 
ค่าพาหนะ    ............................................................                              รวม............................  บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ............................................................                             รวม...........................  .บาท 
                                   รวมเงินทั้งสิ้น.......................... .บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)........................................................................................................  
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง    และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย 
จ านวน.......... ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้ขอรับเงิน 

                                                                        (............................................) 
                                                                           ต าแหน่ง....................................................... 

 
 
 
 
 



ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ........................................................................... 
                (.........................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันที่............................................................................ 

                  อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
ลงชื่อ........................................................ 
            (...............................................) 
ต าแหน่ง................................................... 
วันที่.......................................................... 
 

  

 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน..................................................... .......บาท 
(.........................................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน      ลงชื่อ................................ ............................ผู้จ่ายเงิน 
             (.............................................)                (..........................................) 
ต าแหน่ง.......................................................             ต าแหน่ง............. .................................................... 
วันที่............................................................              วันที่....................................... ................................ 
 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่.......................................  วันที่..................................................................................  
 
 

หมายเหตุ..................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....................................................... 
 
 
ค าชี้แจง 1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของบุคคลนั้นในช่อง
หมายเหตุ 

 2.  กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน                                                  
กรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

   3.  กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ    ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน   ทั้งนี้    
ให้ ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 



          หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                        ส่วนที่ 2 
                                                              ชื่อส่วนราชการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม                                                               แบบ 8708 

 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันที.่...............เดือน....................................................พ.ศ. ...........................  
 ล าดับ 

ที ่ ช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย 

รวม 
ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ที่รับเงิน หมายเหต ุ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                                                      
รวมเงิน 

      

                                                                                                                                 
   จ านวนเงินทัง้สิ้น (ตัวอักษร)............................................................................................... .........         ลงชื่อ........................................................ผู้จ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                         
                (..............................................) 

ค าชี้แจง   1.ค่าเบี้ยเลี้ยงและคา่เช่าที่พักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวนัที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                           ต าแหน่ง..................................................... 
       2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเปน็ผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงนิและวนัเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวนัที่ทีไ่ด้รบัจากเงินยืม          วนัที่............................................................ 
       3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจา่ยเงินยืมนัน้ให้แก่ผู้เดินทางแตล่ะคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผูจ้่ายเงนิ 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                      



                   (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)   
  

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน   
ส่วนราชการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม     จังหวัดสิงห์บุรี  

วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 ส าหรับ   
 ต าแหน่ง   
 ไปราชการที่    
    
 ค่าใช้จ่ายดังนี้   
 ค่าชดเชยน้ ามัน  กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว   
 จาก   
    
    
    
 ถึง   
    
    
 ระยะทางเที่ยวละ                          

กิโลเมตร 
  

 รวมระยะทางไปกลับ                  กิโลเมตร   
 อัตรากิโลเมตรละ   3 บาท    

 รวมทั้งสิ้น   
 
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..................................................................................................................................  
  ข้าพเจ้า......................................................ต าแหน่ง........................................................ ... 
ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดย
แท้จริง 
       
      (ลงชื่อ)................................................................... 
          (................................................................. ...). 
       ต าแหน่ง......................................... 
                  วันที่........................................................ 
     
 
 
 
 
 



 (กรณีใช้รถโดยสารประจ าทาง) 
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม     จังหวัดสิงห์บุรี  

วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 ส าหรับ   
 ต าแหน่ง   
 ไปราชการที่    
    
 ค่าใช้จ่ายดังนี้   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 รวมทั้งสิ้น   
 
รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)..................................................................................................................................  
  ข้าพเจ้า................... ...................................ต าแหน่ง....................................................... .... 
ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดย
แท้จริง 
       
      (ลงชื่อ)................................................................... 
        (....................................................................) 
       ต าแหน่ง......................................... 
                         วันที่........................................................ 
 
 

 

 

 

 



      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน    จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ ศธ     /...................................................วันที่ .................................................................. ................. 
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกเงินเป็นค่าพาหนะรายงานการเดินทางไปราชการ  
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    
 ด้วยข้าพเจ้า ..........................................................ได้รับอนุญาตไปราชการ ......................................... 
.............................................................................ในวันที่  ...................เดือน..... ...................พ.ศ....................นั้น   
 บัดนี้  ข้าพเจ้า.........................................................ได้เดินทางไป และกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในการ
เดินทางไปราชการดังกล่าวข้างต้นได้ใช้รถส่วนตัว  รวมระยะทางในการเดินทางไปราชการครั้งนี้  ............................... 
กิโลเมตร  จึงขอเบิกเงินเป็นค่าเดินทาง เป็นเงิน.........................บาท(.................................................. .........................) 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ลงชื่อ.........................................................ผู้เบิก 

         (.................................................................) 
         ต าแหน่ง................................................... 
ได้พิจารณา  เห็นควรให้เบิกค่าน้ ามันรถ  เป็นเงิน ..................บาท  (.................................................................)  
         ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่การเงิน  

       (.....................................................) 
 
 
               อนุมัต ิ
    .......................................... 
 (.............................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ ศธ     /...................................................วันที่ .................................................................................. . 
เรื่อง    ขออนุญาตไปราชการโดยรถส่วนตัว 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  
 ด้วย........................................................................................................................ ได้จัดให้มีการ  

..........................................................................................................ณ................  ......................................... 

.............................................................................ในวันที่  ...................เดือน.............. ..........พ.ศ....................นั้น   
ข้าพเจ้า.........................................................จึงขออนุญาตไปราชการเพื่อ....................................................................
ตามโครงการ ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการไปราชการครั้งนี้  ขออนุญาต  (      )  ใช้รถโดยสารประจ าทาง 

(    ) ใช้รถส่วนตัวหมายเลขทะเบียน ........................................และขออนุมัติใช้งบประมาณ   จากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร  จากแผนปฏิบัติการประจ าปี ......................... 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

      ลงชื่อ......................................................... 
         (.................................................................) 
         ต าแหน่ง................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   อนุมัต ิ
    .......................................... 
 (.............................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 5. งานบริหารการบัญชี 

 ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานการบริหารบัญชี  
3. คณะกรรมการการบริหารบัญชี  

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการ

ตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
2) จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้า

บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)้ 

4) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่า
เสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
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7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิด

รายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดิน
น าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน  และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้อง
ของบัญชีย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อก ากับพร้อมวัน
เดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 

5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 
2) จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง

การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 

5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงาน

ต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบัที ่2 
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 6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
3. คณะกรรมการการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
4. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือ

ทราบสภาพการใช้งาน 
2) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา 
วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  และให้จัดท า
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็
ได ้ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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6.2 การจัดหาพัสดุ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดู

กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐานกลาง 
2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ

มาตรฐาน 
2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน

โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/

ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551 
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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี    
ที่ ศธ           /..........                                     วันที่  ................................................................................ 
เร่ือง  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ 

เรียน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่   
 ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง............................ 
........................................จ านวน........................บาท (................................................... .............) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดัง
แนบ 
  ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุได้เจรจาตกลงราคากับ................................................................................  
ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน........................บาท (........................................................) 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
79 จึงเห็นควรจัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจาณา 
  1. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก............................................................................เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
ท าการ............................................................................ ...............................................ในวงเงิน.........................บาท
(.........................................................................) ก าหนดเวลาการส่งมอบ............................... ................................... 
  2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

      ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่ 
         (นางสาวณัฐมล  กลิ่นผล) 

                          ........../............./............ 
อนุมัติ 

                 ลงนามแล้ว 

ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ........................................ 
                    (นางสาวสุนสิา  อิ่มรัง)                          (นางสาววิลาวัลย์  ชว่ยบุญ) 

          หัวหน้าเจ้าหน้าที ่                                     เจ้าหน้าที่การเงิน 
                ............/.............../.............               ……………./……………../……………. 

                                               ลงชื่อ..................................... 
                                                (นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ) 
                                              หวัหน้างานฝ่ายงบประมาณ 

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

 

 

 



(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานซื้อวงเงินเล็กน้อยไมเ่กิน 100,000 บาท) 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี       
ที่ ศธ    /..........                                     วันที่  ................................................................................ 
เร่ือง  รายงานขอซื้อพัสดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน.........................................................................ฝ่าย.................... ...................มี
ความประสงค์จะขอซื้อพัสดุจ านวน...........รายการ  เพ่ือ..................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โครงการ......................................................................
กิจกรรมที่.........กิจกรรม................................................... .......จ านวนเงิน.........................บาท  รายละเอียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามที่เสนอ   และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะ  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5จึงขอรายงานขอซื้อ  ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ คือ........................................................................................... ............. 
2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ  ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน.....................................บาท 
4. วงเงินที่จะซื้อครั้งนี้.....................................บาท  (........................................................... .......................) 
5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน...............วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจาก  การจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  

และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืนๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจพัสดุ ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง..................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่      ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวณัฐมน  กลิ่นผล)                      (นางสาวสุนสิา  อิ่มรัง) 
     ............/........../..........    ............./............./............. 
      เห็นชอบ 
      อนุมัติ 
     ลงชื่อ............................ 
                ( นายเรวัฒน์  พรหมสะโร)                   
         ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
     ............./................/.............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานซื้อวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500.,000 บาท) 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน   จังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ ศธ     /..........                                     วันที่  ................................................................................ 
เร่ือง  รายงานขอซื้อพัสดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน.........................................................................ฝ่าย................................ ......มี
ความประสงค์จะขอซื้อพัสดุจ านวน...........รายการ  เพ่ือ..................................................................ซึ่ง ได้รับอนุมัติจาก
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โครงการ......................................................................
กิจกรรมที่.........กิจกรรม............................................................................................จ านวนเงิน.........................บาท  
รายละเอียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามที่เสนอ   และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะ วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5จึงขอรายงานขอซื้อ  ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ คือ........................................................................................... .............  
2. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ  ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ 
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน.....................................บาท 
4. วงเงินที่จะซื้อครั้งนี้.....................................บาท  (........................................................... .......................) 
5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน...............วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจาก  การจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  

และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืนๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจพัสดุ ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและค านวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ 
 2. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 
 3. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    (1)........................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    (2)........................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   กรรมการ 
    (3)........................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   กรรมการ 

ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่      ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวณัฐมน  กลิ่นผล)                      (นางสาวสุนสิา  อิ่มรัง) 
     ............/........../..........    ............./............./............. 

      เห็นชอบ 
      อนุมัติ 

     ลงชื่อ............................ 
           (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร)) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
     ............./................/.............. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ  ที่ ศธ    /..............ลงวันที่...................................... 
งานจัดซื้อพัสดุ  จ านวน.................รายการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน.......................................... 

ฝ่าย................................................โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   

ล าดับที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 
จ านวน 
หน่วย 

(    ) ราคามาตรฐาน 
(    ) ราคาท่ีได้จากการสืบ   
จากท้องตลาด(หน่วยละ) 

จ านวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้ 

หน่วยละ จ านวนเงิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (................................................................................................)    
 

       ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ 
                                                  (นางสาวณัฐมล  กลิ่นผล) 

                                      ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                 (นางสาวสุนิสา  อิม่รัง) 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 



แนบท้ายบันทึกข้อความ  ที่ ศธ /...............ลงวันที.่..................................... 
ฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
รายงานขอซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ลายมือชื่อ 

ผู้รับใบสั่งจ่าย 
หมาย 
เหตุ ชนิดเชื้อเพลิง ราคา/หน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงิน 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         

รวมเป็นเงิน (...........................................................)     
 

งานพัสดุขอเบิกจ่ายเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  เป็นเงิน.......................บาท (.............................................. ......) 

       ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                               (นางสาวณัฐมน  กลิ่นผล) 

                                      ลงชื่อ..............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                                                 (นางสาวสุนิสา  อิม่รัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ใบสั่งซื้อ 
ผู้ขาย............................                                       ใบสั่งซื้อ เลขที่ ............ 
ที่อยู่............ หมู่...... ต าบล......                                วันที่............................ 
อ าเภอ.............. จังหวัด............                                โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
โทรศัพท์ .............................                                        อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  16150 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ......................                            โทรศัพท์  036-699353 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ................. 
ชื่อบัญชี ..................................... 
ธนาคาร...............  สาขา.................  

  ตามท่ี.......................... ได้เสนอราคา  ตามใบเสนอราคาท่ี.............................. ............................ 
ลงวันที่................................................ไว้ต่อโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ  ตาม
รายการดังต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
           (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 

รวมเงิน   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 

 
 
 



การสั่งซื้อ  อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ก าหนดส่งมอบภายใน........................วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ 
2. ครบก าหนดส่งมอบวันที่ ............................................................................... ............................................... 
3. สถานที่ส่งมอบ....ห้องพัสดุ..............ชั้น............อาคาร.................................โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 
4. ระยะเวลารับประกัน......................................................................................................... ................................ 
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยัง   
    ไม่ได้รับมอบ 
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ 

ลงชื่อ...........................................................ผู้สั่งซื้อ 
                                                                        (................................................) 
                                                              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน......................... 
                                                                           วันที่ ...................................... 

                                                              ลงชื่อ.....................................................ผู้ขาย  
                    (....................................) 
                                  ต าแหน่ง ............ 
                  วันที่ ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสด ุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

              เขียนที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   

           วันที่................................................................................... 

  ตามท่ีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    ได้จัดซื้อ............................................................................... 
จาก.......................................................................................ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ  เลขที่........ ................................... 
ลงวันที่.........................................................................ครบก าหนดส่งมอบวันที่........................................... .............. 

  บัดนี้ผู้ขาย ได้จัดส่ง............................................................................ตามหนังสือส่งมอบของผู้ขาย 
เลขที่......................................ลงวันที่......................................................................... ................................................. 
  การซื้อรายการนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.................................................................................... 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่.................................................แล้วปรากฎว่า
งานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ  ทุกประการ เมื่อวันที่........................................................................ 
โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน...............วัน  คิดค่าปรับในอัตรา.......................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท 
จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้  วันที่.........................................................ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น................................บาท (................................................................................ .............)  ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ 

  จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  เพ่ือโปรดทราบ  ตามนัยข้อ 
175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 
           (.............................................) 

     ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
           (.............................................) 

     ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
           (.............................................) 
 
กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
กรณีจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ   ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ใบเบิกพัสดุ 
เลขที่…………../………. 

ส่วนราชการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
         วันที่……………………………………. 

  ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้   ใช้ใน................... 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

    

ได้มอบให้……………………. เป็นผู้รับของแทน                            ลงชื่อ………………………….  ผู้เบิก 
           ลงชื่อ ……………………. ผู้มอบ                                                (....................................) 
        ……../……………/……..                             ต าแหนง่............                                               

                                                                                          ....../....../…..  
                                                        
                                           อนุญาตให้เบิกได้   
        ได้รับของถูกต้องครบถ้วนแล้ว                                               ลงชื่อ ………………….……..   ผู้สั่งจ่าย          
      ลงชื่อ  ………………………  ผู้รับของ                         ต าแหน่ง หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
          (...................................)                                                              ……/......./...... 
                 …../......./…..                                                                                                         
                                                             อนุมัติให้เบิกได้                                                                                       
                                                   ลงชื่อ....................................... 
                                                         (นางสาววลิาวัลย์  ชว่ยบุญ) 
                                                 ต าเหน่ง หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ 

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

 
 
 



                                                                                                                                                        
 

(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจ้างวงเงินเล็กน้อยไมเ่กิน 100,000 บาท) 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี    
ที่ ศธ           /..........                                     วันที่  ................................................................................ 
เร่ือง  รายงานขอจ้างพัสดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน....................................................................ฝ่าย......................... ..................มี
ความประสงค์จะขอจ้างท าการ.................................................... ....เพ่ือ..................................................................ซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โครงการ...............................................
กิจกรรมที่.........กิจกรรม..........................................................จ านวนเงิน.........................บาท  รายละเอียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามท่ีเสนอ   และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะ  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 1 จึงขอรายงานขอจ้าง  ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างคือ............................................................................................ ............ 
 2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ............................................................................................................... 

3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน.....................................บาท 
4. วงเงินที่จะจ้างครั้งนี้....................................บาท  (......................................... .........................................) 
5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน...............วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจาก  การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  

และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืนๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจพัสดุ ตามเสนอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2.อนุมัติให้แต่งตั้ง..................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่      ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวณัฐมล  กลิ่นผล)                      (นางสาวสุนสิา  อิ่มรัง) 
     ............/........../..........    ............./............./............. 
      เห็นชอบ 
      อนุมัติ 
     ลงชื่อ..................................... 
          (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
     ............./................/.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจ้างเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)) 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี   
ที่ ศธ          /..........                                     วันที่  ................................................................................ 
เร่ือง  รายงานขอจ้างพัสดุ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........................................ฝ่าย.....................................มีความประสงค์จะขอ
จ้างท าการ.................................................................เพ่ือ.................... ......................................ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  โครงการ................................................กิจกรรมที่................
กิจกรรม...............................................................จ านวนเงิน.........................บาท  รายละเอียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามที่เสนอ   และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะ  วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 1 จึง
ขอรายงานขอจ้าง  ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้างคือ............................................................................................ ........... 
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ.................................................................. ............................................. 
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน.....................................บาท 
4. วงเงินที่จะจ้างครั้งนี้....................................บาท  (............................................................ ......................) 
5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน...............วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เนื่องจาก  การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จ าหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน  500,000 บาท  ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืนๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจพัสดุ ตามเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและค านวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ 
 2. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 3. อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    (1)........................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
    (2)........................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   กรรมการ 
    (3)........................................................ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   กรรมการ 
ลงชื่อ.....................................เจ้าหน้าที่      ลงชื่อ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
       (นางสาวณัฐมน  กลิ่นผล)                      (นางสาวสุนสิา  อิ่มรัง) 
     ............/........../..........    ............./............./............. 

                                                             เห็นชอบ 
    อนุมัติลงชื่อ...................................... 
        (นายเรวัฒน์  พรหมสะโร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
     ............./................/.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ใบสั่งจา้ง 
ผู้รับจ้าง.............................................................................. ใบสั่งจ้าง เลขที่ ............../.................. 
ที่อยู่เลขที่........................................................................... วันที่........................................................................... 
อ าเภอ..................................จงัหวัด................................... โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
โทรศัพท์............................................................................. อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  16150 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี..................................................... โทรศัพท์  036-699353 
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร................................................ 
ชื่อบัญชี................................................... .......................... 
ธนาคาร.......................................สาขา.............................  
  ตามท่ี...................................................................ได้เสนอราคา  ตามใบเสนอราคาที่......................  
......................ลงวันที่.................................................ไว้ต่อโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    ซึ่งได้รับราคาและตกลง
จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
(................................................................... 

 
.............) 

รวมเงิน   
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
 

 
 
 
 
 



การสั่งจ้าง  อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ก าหนดส่งมอบภายใน....................วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2. ครบก าหนดส่งมอบวันที่.............................................................................. ........................................................... 
3. สถานที่ส่งมอบ  ห้อง..................................ชั้น...........อาคาร......................................โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
4. ระยะเวลารับประกัน......................................................................................................... ...................................... 
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ........................................บาท 
(................................................)  นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง 

ลงชื่อ..........................................................ผู้สั่งจ้าง 
                                                                             (นายเรวัฒน ์ พรหมสะโร) 
                                                              ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
                                                                   วันที่...................................................... 

                                                              ลงชื่อ.....................................................ผู้รับจ้าง  
            (....................................................)  
              ต าแหน่ง..................................................  
           วันที่................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบตรวจรับพัสด ุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 

              เขียนที่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   

           วันที่................................................................................... 

  ตามท่ีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    ได้จัดจ้าง............................................................. ................. 
จาก...............................................................................ตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง  เลขที่................ .................................. 
ลงวันที่...................................................................... ...ครบก าหนดส่งมอบวันที่......................................................... 

  บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้จัดส่ง/ท างาน....................................................................ตามหนังสือส่งมอบของ 
ผู้รับจ้าง เลขที่......................................ลงวันที่.......................................................................................... .................. 

  การจ้างรายการนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ............................................................................ ....... 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่.................................................แล้วปรากฎว่า
งานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่............................................................ ............ 
โดยส่งมอบเกินก าหนดจ านวน...............วัน  คิดค่าปรับในอัตรา.......................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท 
จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้  วันที่...................................................................ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น................................บาท (........................................................................................ ...)  ตามสัญญา/ใบสั่งจ้าง 

  จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    เพ่ือโปรดทราบ  ตามนัยข้อ 
175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 
           (.............................................) 

     ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
           (.............................................) 

     ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
           (.............................................) 
 
กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
กรณีจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ   ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง) 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ าเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี    
ที่ ศธ       /..........                                     วันที่  ................................................................................ 
เร่ือง  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 

เรียน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่   

 ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    เห็นชอบรายงานขอจ้าง............................จ านวน
........................บาท (.......................................................................)ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ข้อ 24รายละเอียดดังแนบ 
 ในการนี้เจ้าหน้าที่พัสดุได้เจรจาตกลงราคากับ................................................................................  
ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว  ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน........................บาท (........................... .............................) 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 
79 จึงเห็นควรจัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และพิจาณา 
  1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก.................................................................................................เป็นผูร้ับจ้าง  
ท าการ........................................................................................................................ ...ในวงเงิน.........................บาท
(.........................................................................) ก าหนดเวลาการส่งมอบ............................... ................................... 

2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 
3.       ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่ 

            (นางสาวณัฐมล  กลิ่นผล) 
                   ........../............./............ 

อนุมัติ 
                 ลงนามแล้ว 

ลงชื่อ...............................................   ลงชื่อ........................................ 
              (นางสาวสุนิสา  อิม่รัง)                         (นางสาววิลาวัลย์  ชว่ยบุญ) 

          หัวหน้าเจ้าหน้าที ่                                    เจ้าหน้าที่การเงิน 
               ............/.............../.............         ……………./……………../…………….                                

                                                   ลงชื่อ.......................................หัวหน้าฝ่ายบรหิารงบประมาณ 
                                                         (นางสาวิลาวัลย์  ช่วยบุญ) 
 
 
 
 
 
     



                                     ใบส่งมอบงาน 

                                                                                   เขียนที ่  โรงเรียนค่ายบางระจนัวิทยาคม   
                       วันที่.....เดือน.............พ.ศ. ………. 
เรื่อง  ส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้าง 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   

        ตามท่ีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม    ได้ตกลงจ้าง...............................................  เป็นผู้รับจ้างเหมา
..........................................................................  ณ ......................................... ในวันที่ .....................................   รวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ..........................บาท(................................)   ตามใบสั่งจ้างเลขที่  ....../2561  ลงวันที่  
.....................................  นั้น  บัดนี้ข้าพเจ้า    ได้ปฏิบัติงานตามใบสั่งจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ขอส่งมอบงานจ้าง 
เพ่ือตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงินจ านวน ...............................  บาท (................................)   ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                     

                                                                         ผู้รับจ้าง 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   

- ข้าพเจ้า ............................................     ขอเบิกเงินค่าจ้าง....................................................  รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ....................................... บาท(......................................) 

 
           -  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาสั่งการ    

       
               (นางสาวณัฐมน  กลิ่นผล) 
                  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
-  ทราบ 
-  แจ้งงานการเงินด าเนินการ 
       

                        ( นายเรวัฒน์  พรหมสะโร)                   
               ผู้อ านวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ลงชื่อ ......................................................ผู้รับเงิน 
                                                  (.................................................) 

 
                                          ลงชื่อ......................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                    (นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ) 

 
                                                                                                 

 
 

                                                                                ใบส าคัญเลขที่ ............. / ........... 
                                                                                       ฎีกาท่ี .............../.............. 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

                                                                     ที่ท าการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   
                                                    วันที่........... เดอืน ...........................พ.ศ. 256... 
       ข้าพเจ้า.............................................   อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที.่........... ต าบล ................ 
อ าเภอ..........................   จังหวัด..........................       ได้รับเงินจากโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 

รายการ จ านวนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมเงิน  (.......................................................)  - 



ใบส าคัญเลขที่….…../……. 
                                                                                                              ฎีกา ที่ ……../……… 

ใบส าคัญรับเงิน 

                                                                                 ที่ท าการ  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม      

                                              วันท่ี............ เดือน................................  พ.ศ.  256 
 
                ข้าพเจ้า ...................................................   อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ที.่.......ต าบล.....................  
       อ าเภอ.............  จังหวัด .................... ได้รับเงินจากโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม   ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

รายการ จ านวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                  รวมเงิน (........................................................)    
 

  

 
 ค่าใช้จ่ายตามใบส าคัญนี้  ข้าพเจ้าได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย           ลงชื่อ                                 ผู้รับเงิน 
ในการจ่ายเป็นค่า.........................และได้ใช้เงิน                         ( ............................................ ) 
                          (   )  เงินทดลองราชการ                    ลงชื่อ                                 ผู้จ่ายเงิน 
                          (   )  เงินยืมราชการ                               (............................................)     
                          (   )  เงินส่วนตัวจ่ายไปก่อนแล้ว 
                                     
      ลงชื่อ 
                (…………………………………… ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
6.งานระบบควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน   
3. คณะกรรมการงานระบบควบคุมภายใน   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
3) ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5) ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
6) ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7) ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
ระเบยีบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 

2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. 2544 
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7.งานส านักงานฝ่ายงบประมาณและแผนงาน  

ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานส านักงานฝ่ายงบประมาณ  
3. คณะกรรมการส านักงานฝ่ายงบประมาณ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน าระบบ  
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมะสม 
3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ 
4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่ก าหนดไว้ 
5) ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า 
6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง 
งานส านักงานฝ่ายงบประมาณ   

48 



 
 

 
 
 
 

 
11.  งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

     ผู้รับผิดชอบ/ปฏิบัติ 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. หัวหน้างานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  
3. คณะกรรมการงานที่ได้รับมอบหมาย 
4.  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
จัดท างานและรายงานผลการด าเนินงาน ตามงานอ่ืน ๆ ได้รับมอบหมาย  
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