
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๙๑] 

   
 

โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบ วาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และ
การพัสดุของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินการของสถานศึกษา
ในเรื่องดังกลาวเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดข้ันตอนในการปฏิบัติราชการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง 

การงบประมาณและการพัสดุของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญ 

ของสถานศึกษา 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัต ิ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 
 

หมวด  ๑ 
การจัดทํางบประมาณ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หนา ๕/๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

๒ ขอ  ๒  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเงิน  การคลัง 
การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ  ๕   วิธีการงบประมาณของสถานศึกษา  ให ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ 

 
ขอ ๖  ใหสถานศึกษาเสนอของบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา 

ดังนี้ 
(๑)  การขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเสนอผานสํานัก กองหรือ

สวนการศึกษา เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อสงใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินเปนผูเสนอขอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒)  การขอเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหเสนอผานสํานัก 
กองหรือสวนการศึกษา เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อสงใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(๓)  การจัดทําคําของบประมาณจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหสถานศึกษาจัดทําประมาณการรายจายสงใหสํานัก กองหรือสวนการศึกษา และใหสํานัก กอง
หรือสวนการศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเพื่อพิจารณาคําของบประมาณของ
สถานศึกษา แลวสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใหเจาหนาที่งบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตั้งงบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ประกอบดวยปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนประธาน หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงานผูบริหารสถานศึกษาทุกแหง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานัก กองหรือ
สวนการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่พิจารณาคําของบประมาณของสถานศึกษาให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับและหนังสือส่ังการรวมทั้งกรอบ
วงเงินงบประมาณของสถานศึกษาแตละแหง 

 
ขอ ๘  ใหเจาหนาที่งบประมาณตั้งงบประมาณของสถานศึกษาไวที่ สํานัก กอง

หรือสวนการศึกษา โดยแยกงบประมาณของแตละสถานศึกษาใหชัดเจน 
 

หมวด  ๒ 
การพัสด ุ

   
 

ขอ ๙  การพัสดุของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  ใหผูบริหารทองถ่ินมอบใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจสั่งซื้อ ส่ังจาง
เต็มวงเงินที่เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

(๑)  การสั่งซื้อ ส่ังจางจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไม
จํากัดวงเงิน 

(๒)  การสั่งซื้อ ส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงิน
ชวยเหลือ โดยไมจํากัดวงเงิน 

(๓)  การสั่งซื้อ ส่ังจางครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินชวยเหลือ ดังนี้ 
ก.  องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๑)  นอกจากวิธีพิเศษ ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีพิเศษ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข.  เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี 
(๑)  นอกจากวิธีพิเศษ ไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีพิเศษ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ค.  เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรี 
(๑)  นอกจากวิธีพิเศษ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีพิเศษ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ง.  องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(๑)  นอกจากวิธีพิเศษ ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีพิเศษ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จ.  องคการบริหารสวนตําบลรูปแบบคณะผูบริหาร 
(๑)  นอกจากวิธีพิเศษ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  วิธีพิเศษ ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๑  ใหผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปเสนอขออนุมัติ

ตอผูบริหารทองถ่ิน โดยแผนดังกลาวอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสด ุ
(๒)  รายการของพัสดุ 
(๓)  กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ 
(๔)  ลําดับความสําคัญที่ตองการใชพัสดุ 
 
ขอ ๑๒  ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษาเปนเจาหนาที่

พัสดุ เพ่ือทําหนาที่ตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่ระเบียบกําหนด 
 
ขอ ๑๓  ใหเจาหนาที่พัสดุของสถานศึกษาจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจาง กําหนด

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของพัสดุ และลงทะเบียนหรือบัญชีควบคุมพัสดุ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๔  ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษาคนหนึ่งหรือ
หลายคน เปนผูตรวจสอบพัสดุประจําปนั้น 

 
ขอ ๑๕  การลงลายมือช่ือในสัญญาใหเปนอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สวน

การดําเนินการอื่นใด เชน การแกไขสัญญา การตอสัญญา การงดหรือลดคาปรับ ใหอยูในดุลพินิจ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของผูบริหารทองถ่ิน 

 
หมวด  ๓ 

การรับและเบกิจายเงิน 
   

 
ขอ ๑๖  การรับเงิน การเบิกจายเงิน ของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๗  ผูบริหารสถานศึกษา มีอํานาจอนุมัติฎีกาเบิกจายเงินและมีอํานาจลง

ลายมือช่ือถอนเงิน ฝากเงินธนาคาร โดยใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือส่ังจายเงินรวมกันอยางนอย
สามคน ทั้งนี้ ใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจในการแตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือช่ือส่ังจายเงินรวม
อีกอยางนอยสองคน 

 
ขอ ๑๘  ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษาเปนเจาหนาที่

การเงิน เพ่ือทําหนาที่ตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่ระเบียบกําหนด 
 
ขอ ๑๙  เมื่อสถานศึกษาไดอนุมัติฎีกาเพ่ือเบิกจายเงิน ใหจัดทํารายงานการ

จัดทําเช็ค และแจงสํานัก กอง หรือสวนการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือบันทึกบัญชี
ตามระเบียบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

เมื่อสถานศึกษาไดเบิกจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินเสร็จสิ้นแลว ใหสง
หลักฐานและเอกสารประกอบฎีกา ใหสํานัก กอง หรือสวนการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายในวันที่จายเงิน 

 
ขอ ๒๐  กรณีสถานศึกษาไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปโดยสั่งซื้อหรือส่ังจางหรือ

การเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ
ใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

 
ขอ ๒๑  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางแตยังไมไดกอ

หนี้ผูกพันและมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
หมวด  ๔ 

การตรวจสอบติดตามประเมินผล 
   

 
ขอ ๒๒  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถานศึกษา แนวทางการตรวจสอบใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตั้งแตระดับสามขึ้นไป
ทําหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๒๓  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดาน

การเงินการบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของสถานศึกษา โดยใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๒๔  การรายงานผลการตรวจสอบใหดําเนินการ ดังนี้ 
(๑)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการตรวจสอบตามขอ ๒๒ ใหผู

ควบคุมหรือผูกํากับดูแลตามกฎหมายทราบ 
(๒)  ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด เขาตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การ

บัญชีการงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผล
ดําเนินการใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ ภายในหกสิบวันหลังวันสิ้นป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สมชาย สุนทรวัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของ
สถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓ 
 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หนา ๑๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 


