
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยรายไดแ้ละการจา่ยเงนิของสถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
น าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๗๔  (๙)  และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๗  (๙)  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (๑๐)  และมาตรา  ๘๘   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน 
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  เช่น  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  ศูนย์การเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน   

“สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนโดยรายวิชาเพ่ิมเติมมีลักษณะ
ต่อเนื่องกันเป็นหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้  ได้แก่  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  หลักสูตร
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ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  
หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ  หรือด้านอื่น  ซึ่งอาจจัดการศึกษาได้ทั้งในรูปแบบนักเรียนประจ า
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือสถาบันการพลศึกษา  หรือสถาบัน
ทางการศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นก าหนด  หรือแบบนักเรียนไปกลับ  ตามความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับผิดชอบบริหารสถานศึกษา 

“หัวหน้าหน่วยงานคลัง”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้รับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  ก ารเก็บรักษาเงิน  หรือ 
งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“เจ้าหน้าที่การเงิน”  หมายความว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พนักงานครู  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  หรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี
ของสถานศึกษา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

“แผนปฏิบัติการประจ าปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 

“เงินรายได้สะสม”  หมายความว่า  รายได้ที่เป็นยอดผลต่างระหว่างเงินรายได้กับค่าใช้จ่ายของ
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  รวมทั้งรายได้สะสมปีงบประมาณก่อน ๆ  ด้วย 

“ค่าเรียน”  หมายความว่า  เงินที่เก็บเป็นค่าการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
รายได้ของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 6 เงินรายได้ของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
(๑) เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ  ให้สถานศึกษา  ดังรายการ

ต่อไปนี้ 
 (ก) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและ 

ตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  เงินรายหัวนกัเรยีน  และเงินพัฒนาการจัดการศกึษา 
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 (ข) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน  
เงินรายหัวนักเรียน  เงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินค่าใช้จ่ายอื่นที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ 

(๒) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา  ทั้งนี้  หากเป็นการอุทิศให้แบบมีเงื่อนไขต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน   

(๓) เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
(4) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
(๕) เงินที่ได้จากการรับจ้าง  การแสดง  หรือกิจกรรม  หรือจากการจ าหน่ายสิ่งของ 
(๖) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
(๘) รายได้อื่น ๆ  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดให้เป็นรายได้ของสถานศึกษา 
ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ตาม  (๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วนของรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนที่เกี่ยวข้องได้  โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๗ เงินค่าบ ารุงการศึกษา  ตามข้อ  ๖  (๔)  จะเรียกเก็บได้เฉพาะในเรื่องที่สถานศึกษา 
จะพัฒนาการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การจัดประสบการณ์
และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน
การศึกษาของผู้เรียนได้ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน  โดยในการจัดเก็บให้ค านึงถึงผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนและผู้ปกครองที่ไม่มีสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้วย  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  คณะกรรมการอาจยกเว้นให้ผู้ เรียนเป็นการเฉพาะราย 
ไม่ต้องช าระเงินบ ารุงการศึกษานอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ 

หมวด  ๒ 
รายจ่ายของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 9 รายจ่ายของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
(1) ค่าใช้จ่ายตามรายการหรือวัตถุประสงค์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

ส าหรับสถานศึกษา  ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา 
(4) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษา 
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(๕) ค่าใช้จ่ายในการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศกึษา
ภายในและต่างประเทศ 

(๖) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือการส่งบุคลากร
ของสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรม   

(๗) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
(๘) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงานของสถานศึกษา 
(๙) ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน  งานท าความสะอาด  งานรักษาความปลอดภัย  พาหนะ

รับส่งนักเรียนตามความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มี   
(1๐) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
(1๑) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา

แห่งชาติ  ไม่เกินสองครั้งต่อภาคเรียน 
(1๒) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน  

และอาคารสถานที่กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
(1๓) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซมหรือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก  

สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ 
(1๔) ค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการก าหนดให้เป็นรายจ่ายของสถานศึกษา  

ได้เฉพาะรายการที่กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น   

(๑๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องตาม  (๑) - (๑๔)  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่มีกฎหมาย  ระเบยีบ  
ค าสั่ง  หรือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รายจ่ายตาม  (3)  (4)  (5)  (6)  (๗)  และ  (๘)  ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี   

รายจ่ายตาม  (๕)  ในกรณีการน าผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขัน
ทักษะทางการศึกษาภายในประเทศ  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส่วนกรณีการน าผู้เรียนไปร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  หรือการแข่งขันทักษะทางการศึกษาในต่างประเทศ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นต้องท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรายกรณีก่อนด าเนินการและให้อนุมัติ
เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวโดยตรงเท่านั้น 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



หมวด  3 
การบริหารรายได ้ รายจ่าย  และการพัสดุของสถานศึกษา 

 
 

ข้อ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน   
เงินรายหัวนักเรียน  และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา  และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษา
ตามข้อ  ๖  (๑)  ให้ตั้งงบประมาณโดยตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี  ไว้ในงบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
รายการค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา  เว้นแต่กรณีที่มีการก าหนดให้งบประมาณรายการนัน้
ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่ง   

เมื่อข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ตามวรรคหนึ่งประกาศใช้แล้ว  ให้เบิกจ่ายเพ่ือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
สถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑ เงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของสถานศึกษา  ให้จัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรม  บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
ของสถานศึกษา   

ข้อ 1๒ รายได้ของสถานศึกษาตามข้อ  ๖  เมื่อสถานศึกษาใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา
ประจ าปีงบประมาณแล้ว  หากมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  เว้นแต่กรณี
รายได้ที่มีการก าหนดเงื่อนไขเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน 

ข้อ 1๓ ในกรณีที่สถานศึกษามีรายได้ไม่เพียงพอและมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงิน  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจอนุมัตใิห้ใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมไดต้ามความจ าเป็น  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

การใช้จ่ายจากเงินรายไดส้ะสมตามวรรคหนึง่ให้กระท าไดเ้ฉพาะกิจการที่อยู่ในอ านาจหนา้ทีข่อง
สถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการผู้เรียน  หรือกิจการที่เพิ่มพูนรายได้ของสถานศึกษา  หรือกิจการ
ที่จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียน  ต้องเกิดประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง  และต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาของสถานศึกษา  ทั้งนี้  การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  ให้จัดท าเป็น
โครงการหรือกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ข้อ 1๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบอ านาจเป็นหนังสือให้หัวหน้าสถานศึกษาก็ได้ 

(๑) การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณที่มีวงเงิน  
ไม่เกินห้าแสนบาท 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๖๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มีนาคม   ๒๕๖๒



(๒) การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
เฉพาะที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้เรียนที่มีวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ข้อ 1๕ การจัดซื้อจัดจ้างและการอนุมัติจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

หมวด  4 
การรบัเงนิ  การเบิกจา่ยเงนิ  การฝากเงิน  การเก็บรกัษาเงินและการตรวจเงนิของสถานศกึษา 

 
 

ข้อ 1๖ การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 

รูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 

ข้อ 1๗ การอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  
ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าฎีกาเบิกเงิน  ก าหนดและควบคุม
เลขที่ฎีกา  เสนอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ตรวจฎีกาก่อนเสนอต่อ  
ผูม้ีอ านาจอนุมัติตามข้อ  ๑๔  และข้อ  1๕  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ การสั่งจ่ายเงินจากธนาคารที่สถานศึกษาได้ฝากเงินไว้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
หัวหน้าสถานศึกษาและข้าราชการครู  หรือพนักงานครูอย่างน้อยสองคน  เป็นผู้มีอ านาจลงนาม  
สั่งจ่ายเงินนั้น 

ในกรณีสถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งครู  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นด าเนินการแทน  โดยค านึงถึงระดับต าแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นส าคัญ 

ในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้หัวหน้าหน่วยงานคลังกับข้าราชการ  หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย 
เงินฝากธนาคาร 

ข้อ 1๙ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

หมวด  ๕ 
สถานศึกษาที่มกีารจดัการศกึษาลักษณะพิเศษ 

 
 

ข้อ ๒๐ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  9  รายจ่ายของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา
ลักษณะพิเศษ  ประกอบด้วย   

้หนา   ๖
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(๑) ค่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ส าหรับผู้เรียนในการฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ   
หรือการแข่งขัน 

(๒) ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับจัดที่พักอาศัยให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา 
(๓) ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เรียน   
 (ก) ในขณะฝึกกีฬา  ฝึกงาน  ฝึกปฏิบัติการ  หรือในระหว่างการเรียนตามหลักสูตร 
 (ข) ในระหว่างการแข่งขัน 
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น 
(5) ค่าอาหารประจ าวัน 
(6) ค่าอาหารเสริมเฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น   
(๗) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   

ในการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ าเป็น  เหมาะสม  และ

ประหยัด  ส าหรับตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด  หรือที่ส่วน
ราชการถือปฏิบัติอยู่   

ข้อ ๒๑ การก าหนดให้สถานศึกษาใดเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ   
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   

หมวด  ๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ข้อ 2๒ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมอบหมายข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๓ ในกรณีสถานศึกษาใดมีเงินรายได้สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ถือเป็นเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาตามระเบียบนี้ 

ข้อ 2๔ การใดที่ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ   
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
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สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ตามค านิยาม  ค าว่า  “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”  ตามระเบียบนี้  อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  ตามระเบียบนี้ 

รายจ่ายของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบนี้   
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วและได้กระท าโดยสุจริตก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นการกระท าที่ชอบ  
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๖ การจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีของสถานศึกษาตามข้อ  ๑๙  หากกระทรวงการคลัง
ยังไม่ได้ก าหนดไว้  ให้น าการจัดท าบัญชีและรูปแบบบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาใช้โดยอนุโลม  จนกว่ากระทรวงการคลังจะก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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