
การบริหารการเงินในสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

จังหวัดชุมพร 



•    ประเภทของเงินราชการ 
   เงินงบประมาณ 
   เงินนอกงบประมาณ 
   เงินรายได้แผ่นดิน 



 

 1.  ข้อก าหนดในการรับเงิน 
 2.  ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน 

 3.  ข้อก าหนดในการเก็บรักษาเงิน 
 4.  ข้อก าหนดในการน าเงินส่งและการเบิกเงิน 

การควบคุมภายในด้านการเงิน 
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

ในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ  พ.ศ.2520 



ข้อก าหนดในการรับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงิน 
 

 ใชต้ามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 การเขียนใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบ 
 ไมใ่ช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณในเล่มเดียวกัน 
 สิ้นปีงบประมาณมีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 



ข้อก าหนดในการรับเงิน (ต่อ) 

 2.  การรับเงิน 
 

   การรับเงินมีการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง 
   บันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีภายในวันที่ได้รับเงินน้ัน 



ข้อก าหนดในการจ่ายเงิน 
 

    1.  การจ่ายเงิน 
    จ่ายตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติครม.หรือ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

   ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่าย 
   มีหลักฐานการจ่าย 
   เจ้าหน้าที่การเงินที่เป็นผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรอง
การจ่าย  พร้อมด้วยชื่อตัวบรรจงก ากับไว้ในหลักฐานการ
จ่ายเงิน 

   บันทึกรายการจ่ายเงินในบัญชีในวันที่จ่ายเงิน 



2. หลักฐานการจ่าย 

2.1  หลักฐานการจ่ายที่ส่วนราชการจัดท าตามแบบ 
       ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 2.2  ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้ 
   (1)  ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
   (2)  วัน  เดือน  ปี ที่รับเงิน 
   (3)  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
   (4)  จ านวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
   (5)  ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 



กรณีใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบถ้วน (5 รายการ) 

 ระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไร   
  วัน  เดือน  ปีใด   
  จ านวนเงินเทา่ใด 
  ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน 
  แนบหลักฐานการรับเงิน เพื่อการตรวจสอบ 

ผู้จ่ายท าใบรับรองการจ่ายเงิน (แบบ บก. 111) 



การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน 

        1.  จ่ายเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป  สั่งจ่ายในนาม 
 เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงิน  และขีดฆ่า  “หรือตามค าสั่ง”   
 หรือ  “หรือผู้ถือ”  ออก (จะขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้) 
 2.  จ่ายเงินต่ ากว่า 5,000 บาท สั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ / 
ผู้มีสิทธิรับเงิน  และจะไม่ขีดฆ่า  “หรือตามค าสั่ง” หรือ 
“หรือผู้ถือ” ออกก็ได้   โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งจ่าย 



   (ต่อ) 

3.  สั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้ออกเช็ค  
  สั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและขีดฆ่า 
  ค าว่า “หรือตามค าสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” 

ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเป็นเงินสด 



การจ่ายเงินยืม 

 จัดท าสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด     

 ประมาณการค่าใช้จ่ายและก าหนดเวลาส่งใช้  

 ผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินยืม 

 ให้ยืมเท่าที่จ าเป็นเพื่อใช้ในราชการ 

 ห้ามอนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่  ถ้าผู้ยืมมิได้ส่งใช้เงินยืม 

    รายเก่าให้เสร็จสิ้น 

 เมื่อผู้ยืมส่งใช้เงินยืม  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงินยืมบันทึกการรับ
คืนในสัญญาการยืมเงิน 

 

 

 



 

 จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

 น าเงินที่จะเก็บรักษา  พร้อมหลักฐานแทนตัวเงินและ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ส่งมอบต่อคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน 

ข้อก าหนดในการเก็บรักษาเงิน  



  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบตัวเงินและ
หลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินเงินคงเหลือประจ าวัน 

                       เมื่อถูกต้องตรงกัน 
             ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
                    น าเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย 
     เจ้าหน้าที่การเงินน ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
   เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษาเพือ่ทราบ 

ข้อก าหนดในการเก็บรักษาเงิน (ต่อ)  



การตรวจสอบการรับ - จ่ายประจ าวัน 

1.  ตรวจสอบการรับเงิน 

   จัดให้มีผู้ตรวจสอบการรับเงิน ตามระเบียบฯ ข้อ 20 

   ตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งกับหลักฐาน
และ รายการที่บันทึกไว้ในบัญชี  หากถูกต้องให้ลง
ลายมือชื่อก ากับไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย 
 



 

 2.  ตรวจสอบการจ่ายเงิน 

         จัดให้มีผู้ตรวจสอบการจ่ายเงิน 

  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 37 

       ตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกในบัญชี

กับหลักฐานการจ่าย  หากถูกต้องให้ลงลายมือชื่อก ากับ

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 



เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 

แนวทางการใช้ 
 
 แบ่งสัดส่วนการใช้เงินให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน  
  ประจ าปีของโรงเรียนดังนี้ 

 งบด้านวิชาการ       ร้อยละ   60 - 70 
 งบด้านบริหารทั่วไป   ร้อยละ   20 - 30 
 งบส ารองจ่าย        ร้อยละ   10 - 20 

   ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ 
   ประกาศโดยเปิดเผย 



การใช้จ่ายเงินรายได้ (ตามประกาศ ศธ.) 

1.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
     ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
2.  ค่าสาธารณูปโภค 
3.  ค่าครุภัณฑ์  หน่วยละต่ ากว่า 500,000  บาท 
4.  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน่วยละต่ ากว่า  5,000,000 บาท 
5.  สมทบค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
6.  จ่ายเป็นเงินยืมทดรองในการปฏิบัติราชการ/สวัสดิการ 
     ข้าราชการ 
 



รายจ่ายที่ต้องขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ กพฐ. ก่อน 

   
  1. ค่าจ้างชั่วคราว 
  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
  3. ค่าครุภัณฑ์หน่วยละ 500,000 บาท ขึ้นไป 
  4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยละ 5,000,000 บาท 
   ขึ้นไป 



การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา 

 1. เงินสดในมือ 
  - รร. ประถมศึกษา  5,000 บาท 
  - รร. มัธยมศึกษา  10,000 บาท 
 2. เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน-จ านวน

ตามขนาดห้องเรียน 
 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/209 ลงวันที่ 7 มกราคม) 



  เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 

     เงินที่เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหักจากผู้ขายหรือ 
ผู้รับจ้าง เพื่อน าส่งกรมสรรพากร 

 กรณีการซื้อหรือจ้าง มีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้ 

   1. ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 

หักร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้า/บริการก่อนบวกภาษมีูลค่าเพิ่ม 

   2. ซื้อหรือจ้างนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปหักร้อยละ 1 

ของมูลค่าสินค้า/บริการก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 



 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ต่อ) 

 การน าส่ง 

  ให้น าส่งสรรพากรในท้องที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายใน 7 วัน

นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน   หากไม่น าส่งภายใน

ก าหนดเวลา  ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดชอบช าระเงินเพิ่มเอง ร้อยละ 

1.5  ต่อเดือน 

  หรือเศษของเดือนของภาษีที่น าส่งและอาจได้รับโทษทางอาญา

ปรับไม่เกิน 2,000  บาท 



  การค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

 ตัวอย่างที่ 1 

ราคาวัสดุส านักงาน(บริษัทสินไทย)  =    4,000      บาท 
 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  =    280       บาท 
 

ราคาซื้อวัสดุส านักงาน   =    4,280       บาท 
 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย =   1
100

  x 4,000   บาท 

  =        40    บาท    



 

ตัวอย่างที่ 2 
 

ราคาซื้อครุภัณฑ์ (ร้าน ช.พานิช)          =   12,840       
 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                      =    1

100
 x 12,840     =   840 

 

ราคาครุภัณฑ์ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม  =    12,840 – 840     =   12,000        
 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                   =   1

100
 x 12,000   

                                                      =      120    บาท 


