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มาตรการและข้อปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

. . . . . . . . . . . . . . 
มาตรการ 
 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนทางราชการที่กำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ มุ่งประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ประหยัด 
คุ้มค่า การมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณ  ดังนี้ 
 การบริหารงบประมาณ  หมายถึง การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ 
ผู้อำนวยการกลุ่ม รองฯผู้ได้รับมอบหมายกำกับดูแล ที่ครอบคลุมทั้งการขอตั้ง จัดสรร เบิก -จ่ายงบประมาณ และการ
รายงานการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรืองบประมาณที่ได้รับ
เพิ่มเติมภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เจ้าหน้าที่  หมายถึง ผู ้รับผิดชอบที ่ได้รับมอบหมายตามคำสั ่งมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบ /เจ้าของเรื ่อง/
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ หรือ ผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 มาตรการทั่วไป 
  - งบประมาณที่สพฐ. จัดสรรและอนุมัติให้ในการบริหารงาน ถือเป็นงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ต้องดำเนินการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ 
  - การบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามกรอบการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกำหนด 
  - การบริหารงบประมาณจะต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีงบประมาณท่ีได้รับ เว้นแต่เหตุจำเป็นของ
ทางราชการ 
  - กลุ่มภารกิจ ท่ีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณนอกเหนือจากกรอบงบประมาณท่ีกำหนด ต้องเสนอ
ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เป็นรายกรณี/รายการ  
  - เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบ ต้องดำเนินการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติตามแนว
ทางการบริหารโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยเคร่งครัด 
  - กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ เป็นไปตามท่ี
ผู้บังคับบัญชากำหนด  ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ ถือว่าเป็นงบประมาณที่เหลือจากการบริหาร
งบประมาณ/บรรลุวัตถุประสงค์เป็นงบประมาณโดยรวม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จะนำ
พิจารณาดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
  - เจ้าหน้าที่จะต้องจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา การควบคุมข้ันตอนการทำงาน การรายงานผลการดำเนินงาน 
  -  ผู้เสนอเรื่องต้องเป็นเจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายงานเท่านั้น ยกเว้น
กรณีเจ้าของเรื่องไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ระบุเหตุผลในบันทึกเสนอด้วย ต้องเสนอผ่านตามลำดับ การบังคับ
บัญชา ยกเว้น เร่งด่วนหรือไม่อยู่ 
  - การเสนอเรื่องการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการ สพท.,ผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพท.หรือรองผู้อำนวยการ สพท.ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับดูแลฯ )พิจารณา  หากเสนอเรื่องผ่าน
รายใด ต้องเสนอทั้งกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติเบิก,การขออนุมัติสั่งจ่าย(ขออนุมัติสั่งจ่าย,ลงนามในเช็ค)และ
การอนุมัติหลักฐานการจ่าย ห้ามแยกเสนอพิจารณาบุคคลหรือขั้นตอนการดำเนินการ   ยกเว้น กรณีท่ีผู้อำนวยการ สพท.
ส่ังการให้เสนอโดยตรง สำหรับกรณีเสนอเรื่องให้ผู้รักษาราชการแทนจะต้องเป็นเรื่องงานประจำท่ีปฏิบัติเป็นปกติไม่ใช่เรื่อง
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เสนอใหม่ท่ีจะต้องพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ หากจะเสนอต้องแจ้งให้รองผู้อำนวยการ สพท.ท่ีรับผิดชอบกำกับ
ดูแลฯก่อนเสนอเรื่อง 
 

ข้อปฏิบัติการบริหารงบประมาณ 
➢ การรับงบประมาณ 

  - เมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณ ต้องสำเนาเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้วให้แจ้งหน้าท่ี/กลุ่ม
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ประสานงาน กำกับติดตาม 
  - เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีการจัดระบบควบคุมงบประมาณที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น การจัดทำแฟ้ม
ควบคุมงบประมาณแยกเป็นโครงการ การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนตลอดปี 
  -โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน +เบิกแทนกัน
ลักษณะเงินก้อน BLOCK GRANT ไม่ระบุรายการใช้จ่ายเงินตามหมวดรายจ่ายหรือระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินแต่ละ
กิจกรรม ต้องแนบเอกสารแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายด้วย 
  - การจัดระบบเอกสารโครงการ ให้เจ้าหน้าท่ีดำเนินการ ดังนี้ 

❖ จัดทำแฟ้มโครงการที่รับผิดชอบแยกตามจำนวนโครงการ สำเนาโครงการแนบแฟ้ม 
จำนวน 1 ชุด 

❖ สำเนาเรื่องที่ในกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องที่สั่งการแล้วเก็บในแฟ้ม กรณีมีเอกสารการแจ้ง
จัดสรร/โอนจัดสรร/โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณให้สำเนาเก็บไว้ด้วย 

❖ จัดทำบัญชีงบหน้าจำแนกรายละเอียดงบประมาณตามโครงการ เพื ่อควบคุมการ
เบิกจ่าย 

❖ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติตามกิจกรรมในโครงการ การรายงานตาม
แผนกำกับติดตาม 

❖ กำหนดวันเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติงานกิจกรรมท่ีระบุไว้ในโครงการล่วงหน้าว่าจะดำเนินการ
แต่ละกิจกรรมเมื ่อใด เช่น การบันทึกเสนอขออนุม ัต ิดำเนินงานตามโครงการ 
ประสานงานเรื ่องงบประมาณที่จะใช้ การยืมเงิน ฯลฯ การรายงานตามแผนกำกั บ
ติดตามในโครงการ 

❖ บันทึกรายละเอียดย่อในปฏิทินการปฏิบัติงานส่วนตัว (ปฏิทินรายสัปดาห์/เดือน
,โทรศัพท์-ต้ังค่าแจ้งเตือน)  

❖ สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะใช้ดำเนินการล่วงหน้า เพื่อจัดหา จัดเตรียมซื้อ-จ้าง 
❖ ตรวจสอบปฏิทินการปฏิบัติงานรายสัปดาห์/เดือน เพื่อเตรียมการล่วงหน้า 
❖ ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้งบประมาณ(ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับ+

การยืมเงิน(ถ้าม)ี) วันเวลาร่วมงานของเกี่ยวข้อง+ผบ. วันประชุม สถานท่ี ฯลฯ 
                        กรณีจะต้องปรับปรุงโครงการในส่วนของเป้าหมาย งบประมาณต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนบันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินการ*** 

❖ บันทึกเสนอผบ. เพื่อขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ พร้อมรายละเอียด 
❖ ดำเนินการตามกิจกรรมท่ีกำหนดในโครงการ 

               - ทุกสัปดาห/์เดือน งานติดตามงบประมาณ/โครงการของกลุ่มแผน จะต้องทบทวนปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของตนเองที่ได้นำปฏิทินการการกำกับติดตามตามแผน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าจะต้องติดตาม
โครงการใดบ้าง เพื่อบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้รับผิดชอบโครงการให้รายงานตามท่ีกำหนดไว้ในปฏิทิน 
             - กรณีมีปัญหาการดำเนินงานให้รายงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานให้ผู ้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาส่ังการ แก้ไขปัญหาหรือประสานงานผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแก้ไข 
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           - จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่แล้วเสร็จหรือกิจกรรมทั้งโครงการพร้อมหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง(รูปถ่าย,แบบประเมินโครงการ,สำเนาใบประกาศฯ ฯลฯ)เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้องและเป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินงบประมาณ/เงินยืม (ต้องสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้ง) 
            - รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณเพื่อเบิกเงินงบประมาณ/ส่งใช้เงินยืม 
 
➢  การจัดสรรงบประมาณ 

       - เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบหนังสือสั่งการ และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการดำเนินการให้ครบถ้วน
ถูกต้องก่อนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 
                  - เจ้าหน้าที ่จะต้องตรวจสอบ ทำความเข้าใจหนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวทาง        
แนวปฏิบัติ ฯลฯท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างครบถ้วน หากมีปัญหาไม่ชัดเจนในการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่ังการ ต้องประสานงาน
กับเจ้าของเรื่องเพื่อหาข้อสรุปก่อนบันทึกเสนอเรื่อง 
      - เจ้าหน้าที่ต้องจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ฯที่กำหนด หากจะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต้อง
ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนดำเนินการทุกครั้ง 
       - กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดทำ
โครงการรองรับด้วย 

➢ การดำเนินการจัดการ - การเบิกจ่ายงบประมาณ 
                         - เงินนอกงบประมาณ,เงินเบิกแทนกัน  ต้องทำแผนการใช้จ่าย ,เปิดบัญชีนอกงบฯของสำนักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่านั้น ไม่ให้เปิดเป็นช่ือเจ้าหน้าท่ี ยกเว้น เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน 
                            - ผู้ที่จะขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจะต้องเป็นเจ้าหน้าท่ี/ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมท่ีจะใช้งบประมาณ 

                - ค่าอาหารทำการนอกเวลา ห้ามจ่ายเงินส่วนตัวทดรองจ่ายหรือยืมเงิน ต้องเบิกเมื่องานแล้วเสร็จ
เท่านั้น 

                 - การจัดประชุม+ฝึกอบรม+ประชุมราชการ+จัดงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เบิกตามปกติห้าม
ยืมเงิน 

               - ความหมายของการซื้อจ้างเร่งด่วน หมายถึง การจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง  การใช้งบประมาณท่ีขอ
ยืมไปแล้วมีงบประมาณเหลือแล้วเสนอขอซื้อ-จ้างเร่งด่วนไม่ได้ ต้องระบุรายการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า 

                 - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นคณะหรือในภารกิจเดียวกัน มีความจำเป็นต้อ ง
แยกเดินทางให้แนบหลักฐานอนุมัติ 

                 - การแต่งตั ้งกรรมการฝ่ายการเงินในการประชุม/อบรม/สัมมนาตามระเบียบฝึกอบรมฯให้ต้ัง
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงานการเงินฯเป็นกรรมการได้ไม่เกิน  2 คน 

                 -โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนฯ จะใช้งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมอื่น 
ต้องขออนุมัติก่อนดำเนินการ 
                  - งบประมาณไม่เพียงพอ ในโครงการ/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ขออนุมัติใช้งบประมาณจาก
โครงการอื่นท่ีตนเองรับผิดชอบ หรือโครงการภายในกลุ่มเดียวกัน ก่อนขอใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น โดยต้องแนบเอกสาร
การอนุมัติประกอบการเบิก 
                - กรณีมีการเปล่ียนแปลงการใช้งบประมาณ ต้องแนบเอกสารการอนุมัติด้วย 

              - งบประมาณค่าใช้จ่ายทุกรายการตามภารกิจของกลุ่มจะต้องเสนอขอจัดต้ังงบประมาณของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไว้ล่วงหน้า หากมีงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ภายหลัง ต้องคืน
งบประมาณรายการนั้นให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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               - การเบิกเงิน ท่ีแนบหลักฐานการจ่ายเพื่อขอเบิกเงิน ไม่ต้องบันทึกผ่านกลุ่มของตนเอง เพราะเป็นการ
ปฏิบัติรายบุคคล ให้ส่งตรงที่เจ้าหน้าที่โดยใช้แบบบันทึกส่งหลักฐานฯของการเงินเท่านั้น ยกเว้น เป็นแนวปฏิบัติในแตล่ะ
กลุ่มท่ีต้องเสนอเรื่องผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/รองผู้อำนวยการ สพป.ท่ีกำกับ 

              - การเบิกเงินทุกประเภทที่เกี ่ยวกับการซื้อ - จ้าง ห้ามจ่ายเงินส่วนตัวทดรองจ่าย ให้ยืมจากเงิน
ราชการ/เงินทดรองราชการ/เงินนอกงบประมาณ เท่านั้น ยกเว้น เงินสวัสดิการท่ีระเบียบกำหนดให้ทดรองจ่ายเงินส่วนตัว 

              - การขออนุมัติเบิกเงินท่ีเกี่ยวข้องกับอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน(ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ )ต้องให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ(อาคารสถานท่ี)หรือ
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล(ICT) ตรวจสอบและให้ความเห็นด้วย 

              - การยืมเงินราชการหรือเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นคณะใน
งาน/ภารกิจเดียวกันให้ยืมเพียง 1 รายเท่านั้น ห้ามแยกยืม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและต้องมีบันทึกขออนุญาตด้วย 

               - การเบิกค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในแบบรายงานการเดินทางฯ ให้ระบุเป็นค่าใช้จ่ายใน
รายการของแบบเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)ด้วย 

               - การเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย กรณีได้รับอนุญาตให้ใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไป
ราชการ  (ชดเชยน้ำมัน) ให้ระบุเป็น “เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย” ในรายการ “ค่าใช้จ่ายอื่น” ของแบบเดินทางไป
ราชการ(แบบ 8708)ด้วย 

             - การได้รับอนุญาตให้ใช้พาหนะส่วนตัวเพื่อเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย (ชดเชยน้ำมัน) ต้อง
แนบเอกสารบันทึกขออนุญาตใช้รถราชการ โดยผ่านความเห็นของงานยานพาหนะท่ีระบุว่ารถราชการไม่ว่าง 

              - ทุกไตรมาสและภายในเดือนสิงหาคม กลุ่มบริหารงานการเงินฯและกลุ่มนโยบายและแผน ต้องสำรวจ 
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการใช้งบประมาณ/โครงการ เพื่อ
ตรวจสอบและสอบทานภาพรวมการบริหารงบประมาณ และรายงานให้ผู ้อำนวยการ สพป.ทราบ เพื่อพิจารณาแจ้ง
ผู้เกี่ยวขอ้ง 
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การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

  การเบิกเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ***** จัดทำบันทึกขอใช้เงินฯ ก่อนดำเนินการตามโครงการท่ีรับผิดชอบ อย่างน้อย  10  วันทำการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์เรื่องในการใช้งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
 

 4.  ประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรพัย์ตรวจสอบและรับรองรายการค่าใช้จ่าย 

3.  ประสานกลุ่มแผนเพื่อยืนยันยอดเงินและรับรองงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ 
 

2.บนัทึกขอใช้เงิน+อนุมัติดำเนินโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาโครงการ+เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
 

 
 

 6. เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ  
 
 

7. ขออนุมัติยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (กรณีเร่งด่วน) 
 
 
8. ขออนุมัติเบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืม 

 
 

 5. เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อ ผู้บังคับบัญชา อนุมัติดำเนินการ 
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1. กรณีได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ แต่ยงัไม่ได้รับแจ้งโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณ(อนุมัติเงินประจำงวด 
  
 
      
           1.  เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์เรื่องในการใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบาย
และแผนและกลุ่มบริหารงานการเงินฯดำเนินการ ดังนี้ 
                 - กรณีโครงการกำหนดรายละเอียดการใช้งบประมาณไว้แล้วตามหมวดรายจ่าย 7 หมวด(ค่าตอบแทน 
ใช้สอยฯ รายจ่ายอื่นฯลฯ)แต่ไม่ได้ระบุรายการค่าใช้จ่ายไว้(แยกรายการ เช่น ค่าตอบแทน(ค่าตอบแทนกรรมการ
ประกวด/แข่งขัน ) ค่าใช้สอย(เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก)  ค่าวัสดุ  
                     ก) หากจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย  งบประมาณไม่เพียงพอในโครงการ/กิจกรรมท่ี
ตนเองรับผิดชอบ ให้หารือเจ้าหน้าที่ควบคุมงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อขอความเห็น พร้อมทั้งให้รับรอง
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ข) ให้เจ้าหน้าที่กลุ ่มบริหารงานการเงินฯตรวจสอบและลงชื่อรับรองรายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ท้ังกรณีใช้งบประมาณตามรายการเดิมหรือจะขอเปล่ียนแปลงรายการใหม่ ตามบันทึกขออนุมัติฯและรายละเอียด
ประมาณการค่าใช้จ่าย (แบบ 1,2,3) 

    
 
 
 
      2.บันทึกขอใช้เงิน+อนุมัติดำเนินโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาโครงการ+เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
  - บันทึกตามแบบ (แบบ 1,2,3) 
 
 
 

             3. ประสานกลุ่มนโยบายและแผน(เพือ่ยืนยันยอดเงินและรับรองงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามโครงการ 
 
 
 
               4. ประสานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบและรับรองรายการค่าใช้จ่าย 
                  - หากจะมีการสั่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้งบประมาณในขั้นตอนการพิจารณา ให้เจ้าหน้าท่ี
ประสานกับเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินฯเข้าช้ีแจงรายละเอียดและให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 
  
 

     5. เจ้าหน้าที่เสนอเร่ืองต่อ ผู้บังคับบัญชา อนุมัติดำเนินการ 
                          - เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่สำเนาเรื่องที่อนุมัติแล้วมอบให้กลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อควบคุมและติดตามผลการใช้งบประมาณ 
 
 
                

1.  เจ้าหน้าท่ี วิเคราะห์เรื่องในการใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
 

2.บันทึกขอใช้เงิน+อนุมัติดำเนินโครงการฯ พร้อมแนบสำเนาโครงการ+เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี 
   ได้รับอนุมัติแล้ว 
 

 
 

3. ประสานกลุ่มนโยบายแผนเพ่ือยืนยันยอดเงินและรับรองงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม
โครงการ 
 

 4. ประสานกลุ่มบริหารงานการเงนิและสนิทรัพย์ตรวจสอบและรับรองรายการค่าใช้จ่าย 

    5. เจ้าหน้าท่ีเสนอเรื่องต่อ ผู้บังคับบัญชา อนุมัติดำเนินการ 

 
 

 6. เจ้าหน้าท่ี ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ  
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7. ขออนุมัติยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย (กรณีเร่งด่วน)           
                              -  หากมีความจำเป็นเร่งด่วน(ถ้าไม่ด่วนก็เบิกปกติ) และมีความประสงค์จะยืมเงินจากราชการเพื่อ
เตรียมดำเนินการ ให้ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการตามข้ันตอนและเงื่อนไขการยืมเงิน( แบบ 5,6)โดยให้เจ้าหน้าท่ี บันทึก
เหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมที่จะต้องใช้เงินงบประมาณเพื่อการปฏิบัติราชการและ รับรองจะรับผิดชอบการใช้จ่าย
งบประมาณ กรณีที่สพฐ.แจ้งโอนจัดสรร/เปลี่ยนแปลงจัดสรรน้อยกว่าที่ได้รับแจ้งจัดสรร หรือ ยืนยันว่าได้ประสานงาน
กับสพฐ.แล้วได้รับงบประมาณเต็มจำนวนตามที่ได้รับจัดสรรจริง 

     
 
 
   

          8. ขออนุมัติเบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืม 
  -  การขอเบิกเงินงบประมาณของเจ้าหน้าที ่ ให้มีบันทึกข้อความ (แบบ 4 ) ปะหน้าพร้อม

รายละเอียดเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยระบุกิจกรรมท่ีจะทำ เช่น การประชุมกรรมการ ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายฯ  สรุปผล
การดำเนินงานฯลฯ (ตามแบบ  8  เป็นเอกสารท่ีต้องดำเนินการ) 

                       - การขอเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ต้องแนบสำเนาเรื่องเดิมที่สพฐ .และหรือสพป.สั่งการ(ถ้ามี)ท่ี
เกี่ยวข้องกับการเงินทุกครั้ง  ได้แก่ 
                              1)  การแจ้งดำเนินการครั้งแรก  
                              2)  การแจ้งจัดสรร/เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหรืองบประมาณ  
                              3)  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/วิธีปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงิน 
                                  ยกเว้นมีรายละเอียดใน 1) หรือ 2) แล้ว 
 “การส่งเร่ืองเบิกเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ(การรับ-ส่งหนังสือราชการ)โดยนำส่ง
บันทึกข้อความ(แบบ 4)และรายละเอียดเอกสารลงทะเบียนรับที่งานธุรการกลุ่มบริหารการเงินฯและจัดทำสำเนาเร่ืองที่
เบิกหลังจากลงทะเบียนรับเอกสารแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย” 

   - เจ้าหน้าท่ีกลุ่มการเงินฯรับเรื่อง ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิก-จ่าย ภายใน 3 วัน หากมีการแก้ไขเอกสารต้องแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินแก้ไขภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดให้ถือว่ายกเลิกการขอเบิกเรื่องที่ขอเบิก และให้นับเวลาเวลา
ดำเนินการเรื่องขอเบิกงบประมาณใหม่ ทั้งนี้ การรับคืนเอกสารที่แก้ไขให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯและเจ้าหน้าที่ลงลายมือ
ช่ือ วัน เดือนปี ท่ีรับเรื่องคืนไว้เป็นหลักฐานต่อกันด้วย 

- ไม่ให้ยืมเงินราชการทุกกรณีหากยังไม่ได้รับแจ้งโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(อนุมัติเงินประจำ
งวด)*** 

การส่งหลักฐานการจ่าย/การส่งใช้เงินยืม 
 

การส่งใช้เงินยืม  
         การส่งใช้เงินยืม มี 2 ลักษณะ คือ เงินสดเหลือจ่าย และใบสำคัญคู่จ่าย   การส่งใช้เงินยืมเป็นหลักฐาน 

การจ่าย หรือใบสำคัญคู่จ่ายหรือเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ผู้ยืมจะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาท่ีกำหนดไว้ในสัญญายืมเงิน 
ตามบันทึกการส่งใช้เงินยืม(แบบ 7 )โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
                      1) ถ้าการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปกติ ต้องส่งใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับ
เงินยืม(วันท่ีได้รับโอนเงิน/รับเช็ค) 
                       2) นอกเหนือจากข้อ 1) ให้ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินยืม 

8. ขออนุมัติเบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืม 

 
 

7. ขออนุมัติยืมเงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย (กรณีเร่งด่วน) 
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                      3)ในกรณีที ่ ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนด ให้เจ้าหน้าที ่การเงิน ดำเนินการบันทึกเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ เตือนให้ส่งใช้เงินยืม หากไม่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่จะเสนอผู้อำนวยการ สพป.ให้
พิจารณาหักเงินเดือน ส่งคืนชดใช้เงินยืมจนครบถ้วน 
                     4) สำหรับกรณีผู้ยืมเป็นข้าราชการช่วยราชการจะส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยเบิกเงินเดือนให้ดำเนินการ
เช่นกัน 
2. กรณีได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณและได้รับแจ้งโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณ(อนุมัติเงินประจำงวด)แล้ว 

    1)  เจ้าหน้าที่รับเรื ่องจากสารบรรณกลาง บันทึกเสนอภายใน 1 วันทำการนับจากรับเรื ่อง กรณีมีเหตุให้
ดำเนินการล่าช้าให้แจ้งเหตุล่าช้านั้นด้วย 

  2)  เมื ่อได้รับแจ้งโอนจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(อนุมัติเงินประจำงวด)แล้ว ให้เจ้าหน้าที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินฯแจ้งเวียนการอนุมัติให้ผู ้เกี ่ยวข้องทราบ และกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งเจ้าหน้าที ่ทุกกลุ่ม
ดำเนินการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อควบคุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
มาตรการการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น ๆ**** 

   3)ให้ดำเนินการตาม ข้อ 1) – 4) ของกรณีได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งโอนจัดสรร/โอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณ(อนุมัติเงินประจำงวด) 

   4) หากมีความจำเป็นเร่งด่วน(ถ้าไม่ด่วนก็เบิกปกติ) และมีความประสงค์จะยืมเงินจากราชการเพื่อเตรียม
ดำเนินการ  สามารถดำเนินการได้ทั้งการยืมเงินทดรองราชการและเงินยืมราชการตามขั้นตอนการยืมเงินในแนวปฏิบัติ
เอกสารการยืมเงินโดยให้เจ้าหน้าท่ี บันทึกเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมท่ีจะต้องใช้เงินงบประมาณเพื่อการปฏิบัติราชการ 

   5) การขอยืมเงินราชการในข้อ 3) สามารถขอยืมเพื่อไปดำเนินการก่อนการดำเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไขการ
ยืมเงิน สามารถยืมได้ท้ังเงินทดรองราชการและเงินยืมราชการ 

   6) เจ้าหน้าท่ี จัดทำบันทึกข้อความส่งเรื่องเบิกเงิน (แบบ 4 ) 
 - การขอเบิกเงินงบประมาณของเจ้าหน้าท่ี ให้มีบันทึกข้อความ ปะหน้าพร้อมรายละเอียดเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยระบุกิจกรรมท่ีจะทำ เช่น การประชุมกรรมการ ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายฯ  สรุปผลการดำเนินงานฯลฯ) 
          - การขอเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ต้องแนบสำเนาเรื่องเดิมที่สพฐ .และหรือสพป.สั่งการ(ถ้ามี) ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเงินทุกครั้ง  ได้แก่ 
                              1)  การแจ้งดำเนินการครั้งแรก  
                              2)  การแจ้งจัดสรร/เปล่ียนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหรืองบประมาณ  
                              3)  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/วิธีปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงิน 
                                  ยกเว้นมีรายละเอียดใน 1) หรือ 2) แล้ว 
 “การส่งเร่ืองเบิก เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ(การรับ-ส่งหนังสือราชการ)โดยนำส่ง
บันทึกข้อความ(แบบ 4)และรายละเอียดเอกสารลงทะเบียนรับที่งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินฯและจัดทำสำเนา
เร่ืองที่เบิกหลังจากลงทะเบียนรับเอกสาร เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย” 

7) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯรับเรื ่อง ตรวจสอบ ขออนุมัติเบิก-จ่าย ภายใน 3 วัน หากมีการแก้ไข
เอกสารต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินแก้ไขภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดให้ถือว่ายกเลิกการขอเบิกเรื่องท่ีขอเบิก และให้นับ
เวลาเวลาดำเนินการเรื่องขอเบิกงบประมาณใหม่ ท้ังนี้ การรับคืนเอกสารท่ีแก้ไขให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานการเงินฯและ
เจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือ วัน เดือนปี ท่ีรับเรื่องคืนไว้เป็นหลักฐานต่อกันด้วย 
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การส่งหลักฐานการจ่าย/การส่งใช้เงินยืม 
 

การส่งใช้เงินยืม  
         การส่งใช้เงินยืม มี 2 ลักษณะ คือ เงินสดเหลือจ่าย และใบสำคัญคู่จ่าย   การส่งใช้เงินยืมเป็นหลักฐานการ

จ่าย หรือใบสำคัญคู่จ่ายหรือเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ผู้ยืมจะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญายืมเงิน 
ตามบันทึกการส่งใช้เงินยืม(แบบ 7 )โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1) ถ้าการยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการปกติ ต้องส่งใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับเงินยืม(วันท่ีได้รับโอนเงิน/รับเช็ค) 
2) นอกเหนือจากข้อ 1) ให้ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินยืม 
3) ในกรณีที่ผู ้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในกำหนด เจ้าหน้าที่การเงิน จะดำเนินการเสนอ
ผู้อำนวยการ.สพป.ให้พิจารณาหักเงินเดือน ส่งคืนชดใช้เงินยืมจนครบถ้วน 
4) สำหรับกรณีผู ้ยืมเป็นข้าราชการช่วยราชการจะส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยเบิกเงินเดือนให้
ดำเนินการเช่นกัน 

➢ การติดตาม ควบคุม กำกับ การจัดการงบประมาณ  
   - การติดตาม การสรุปผลการดำเนินงาน การประเมิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องทราบรายละเอียดการดำเนินงาน
ท้ังหมด  
   - การกำกับ ติดตามให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามฯ ของสพป.และกลุ่มนโยบายและแผน  

➢ การรายงานการดำเนินงานงบประมาณ 
  - การรายงาน ทุกรอบสัปดาห์/เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมใน
โครงการที่ตนเองรับผิดชอบตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนด ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน/กิจกรรมใด จะต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งให้กลุ่มนโยบายและแผนตามปฏิทินในกิจกรรมใดบ้าง จะต้องรายงานตาม ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 
  - ทุกไตรมาสและภายในเดือนสิงหาคม กลุ่มบริหารงานการเงินฯและกลุ่มนโยบายและแผน ต้องสำรวจ
ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการบริหารงบประมาณของ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการใช้งบประมาณ/โครงการ เพื่อ
ตรวจสอบและสอบทานภาพรวมการบริหารงบประมาณ และรายงานให้  ผู ้อำนวยการ สพป.ทราบ เพื่อพิจารณาแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 
        - เจ้าหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบงบประมาณ/โครงการ ต้องแจ้งยืนยันสรุปการใช้งบประมาณของโครงการเมื่อ
ส้ินสุดโครงการ (บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว)   
  - เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเสนอสรุปเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่แล้วเสร็จ กิจกรรมท้ัง
โครงการหรือตามแผนกำกับ ติดตามโครงการพร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง(รูปถ่าย,แบบประเมินโครงการ,สำเนาใบประกาศฯ 
ฯลฯ)เพื่อรายงานผบ.และสำเนาเรื่องแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้อง 
   - กลุ่มนโยบายและแผน ต้องดำเนินการวิเคราะห์ จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ หรือส่ืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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แบบ 1 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4     กลุ่ม ...................................... 
ท่ี      ...................................................................วันท่ี ..............................................................................................      
เร่ือง  ขออนุมัติดำเนินงานและใช้งบประมาณตามโครงการ/ กิจกรรม .....................................................................    
                □  งบบริหารจัดการ            □ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา         □  งบตามกลยุทธ์ สพฐ.      
                □ งบจาก สพฐ.       □ อื่น ๆ ...............................................................................................                   

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

      ตามที ่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้อนุมัติโครงการ/กิจกรรมเพื ่อใช้
งบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย ................................................................................................................................................... 
ตามแผนปฏิบัติการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .............................. จำนวน ......................................   กิจกรรม 
รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน........................................................บาท รายละเอียดตามโครงการ / กิจกรรม ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
            ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................ตำแหน่ง....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
......................................................มีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินงานและใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม  จำนวน
.........................................บาท (หรือกิจกรรมท่ี..........จำนวน......................................บาท) เพื่อดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม ดังกล่าวโดยจะดำเนินการ (ระบุกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ) 
                 1................................................................................................................................................................. 
                 2 ................................................................................................................................................................ 
                        ในวันท่ี.................ถึงวันท่ี............สถานท่ีดำเนินงาน.........................................................................  
โดยมีรายละเอียดในการขออนุมัติใช้งบประมาณในโครงการ  ดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น หมายเหตุ 

1. จัดซื้อวัสดุ..............................รายการ 
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

     

2. ขอจัดจ้าง  ดังนี้ 
2.1............................................................. 
2.2............................................................. 
2.3............................................................. 

     

3. ขอยืมเงินราชการ / เงินทดรองราชการ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
3.1............................................................. 
3.2............................................................. 
3.3............................................................. 

     

4.       
 รวม      
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อนึ่ง  งบประมาณที่ขอใช้จ่ายจากโครงการ (หรือกิจกรรมนี้) ได้เบิกจ่ายไปแล้วรวม................................บาท 
คงเหลือ .................................  บาท และเมื่อใช้จ่ายครั้งนี้แล้วจำนวน....................................................บาท จะยังคงเหลือ
งบประมาณอีก................................................. .....บาท 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
                          1. ……………………………………………………… 
                          2. ………………………………………………… 
                                                                ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
                                                                       (.....................................................) 
                                                               ตำแหน่ง............................................................ 
**** กรณีมีการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการค่าใช้จ่าย ให้ระบุไว้ด้วย 
 
1. การตรวจสอบยืนยันยอดเงินและรับรองงบประมาณตาม
กรอบงบประมาณ/แผนปฏิบัติการฯ 
ความเห็นของ  กลุ่มนโยบายและแผน 
.............................................................. 
......................................................................... 
ลงช่ือ........................... เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงบประมาณ 
      (....................................) 
วันท่ี................................. 

2. การตรวจสอบและรับรองรายการค่าใช้จ่าย 
ความเห็นของผู้ควบคุมการเบิกจ่าย  
....................................................................... 
              ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าท่ี 
                    (..............................................) 
            วันท่ี................................................ 

3. ความเห็นของ  เจ้าหน้าที่พัสดุ / การเงิน 
 ...  (ตรวจสอบรายการเบิกแล้วถูกต้อง/ไม่ถูกต้องตาม
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการ) 
................................................................................. 
             ลงช่ือ............................................ 
                  (...........................................) 
         วันท่ี..............................................                                        

 
 
 
ลงช่ือ........................................................ผอ.กลุ่ม         ลงช่ือ..................................................รอง ผอ.สพท.กลุ่ม 
       (..........................................................)                           (................................................................) 
วันท่ี...............................................................                วันท่ี....................................................................… 
 
 

อนุมัติ 
 

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

วันท่ี................................................................ 
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แบบ 2  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

ยืมเงิน     □  เงินยืมราชการ        □  เงินทดรองราชการ          □  เงินนอกงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ      □   การเดินทางไปราชการ   □   ประชุม/อบรม/สัมมนา □   ประชุมราชการ 
                                  □    ................................................................................................................................ 
ระหว่างวนัท่ี....เดือน...............พ.ศ……..ถึงวันท่ี........เดือน ............ พ.ศ………… รวม........วัน  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นดังนี้ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
1.1 ประเภท ก. จำนวน   คน         จำนวน     วัน ๆ ละ                               เป็นเงิน                  บาท       
      (เบิก......ใน.....)                    จำนวน     วัน ๆ ละ                               เป็นเงิน                  บาท 
2. ค่าเช่าที่พัก 
2.1 พักเด่ียว    จำนวน   คน  จำนวน     ห้อง ๆ ละ       บาท/วัน   จำนวน    วัน  เป็นเงิน                 บาท 
2.2 พักคู่         จำนวน   คน  จำนวน    ห้อง ๆ ละ       บาท/วัน   จำนวน    วัน  เป็นเงิน                 บาท 
2.3 เหมาจ่าย   จำนวน   คน  จำนวน            บาท/วัน               จำนวน    วัน  เป็นเงิน                 บาท 
3. ค่าพาหนะ(ระบุประเภทของพาหนะ) ......................................................................................................                                    
   จำนวน    คน ๆ ละ              บาท  จำนวน    วัน ๆ ละ                  เป็นเงิน                            บาท 
4. ค่าอาหาร 
    4.1 วันละ 3 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                บาท 
    4.2 วันละ 2 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                บาท 
    4.3 วันละ 1 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                บาท 
 5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
    5.1 วันละ 2 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                บาท 
    5.2 วันละ 1 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                บาท 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน    คน    จำนวน   ช่ัวโมง ๆ ละ       บาท        เป็นเงิน                      บาท 
7. ค่าจัดตกแต่งสถานที่                                                                     เป็นเงิน                บาท 
8.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
     8.1 ค่าลงทะเบียน                                   เป็นเงิน                   บาท 
      8.2.................................................                                              เป็นเงิน                   บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน.................................บาท (                                                               ) 
                                                                                ลงช่ือ..........................................ผู้ประมาณการ 
                                                                                      (                          ) 
                                                                          ตำแหน่ง………………………………………………………….. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ** กรณีขออนุมัติเบิกและได้รับอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ในรายละเอียดให้ระบุไว้ในหมายเหตุและประมาณการนี้ด้วย 
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แบบ 3 
 

รายละเอียดประมาณการขอซื้อวัสดุ 
       โครงการ......................................................................กิจกรรม................................................................... 
      ต้องการใช้วันท่ี  ............................................................................................................................................ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ลงช่ือ ........................................................ ผู้ประมาณการ 
        ( .................................................  ) 
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แบบ 4 

                                               บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กลุ่ม ............................................................... 
ท่ี …………………………………………….  วันที่    ….................................................................................................................... 
เร่ือง   ขอเบิกเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ (โครงการ/กิจกรรม................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
              ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................ตำแหน่ง..............................................ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ……………………..มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณตามโครงการและหรือรายละเอียดการ
ปฏิบัติราชการดังแนบมาพร้อมนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ………………หมวด....................แผนงาน.......................... 
งาน/โครงการ.....................................................จำนวน.....................บาท  ลงวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ.  .................... 
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 
 
                                                              ลงช่ือ..................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
                                                                       (............................................) 
                                                         ตำแหน่ง......................................................................... 
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แบบ 5 

                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กลุ่ม…………………………………………………….... 
ท่ี …………………………………..……………        วันที่ ........................................................................................   
เร่ือง  ขออนุมัติยืมเงิน        □  เงินราชการ       □  เงินทดรองราชการ        □  เงินนอกงบประมาณ  
        เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย      □  การเดินทางไปราชการ    □  ประชุม/อบรม/สัมมนา   □  ประชุมราชการ                                             
                                   □ …………… ......................................................................................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 ข้าพเจ้า.............................ตำแหน่ง..............................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม .................................. 
มีความประสงค์ขอยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย.............................................................. ตามหนังสือ/คำส่ัง สพฐ. /การอนุมัติ
......................................... ท่ี....................ลงวันท่ี.................ต้ังแต่วันท่ี...............................ถึงวนัท่ี .................................... 
โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณ โครงการ...........................................กิจกรรม.................................................................. 
งบ................................ จำนวน..............................บาท  ตามรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่าย ดังแนบมาพร้อมนี้ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา       
                                                          
 
                                                               ลงช่ือ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
                                                                       (........................................) 
                                                               ตำแหน่ง............................................................ 
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แบบ  6  
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย 

ยืมเงิน   □ เงินยืมราชการ   □  เงินทดรองราชการ         □  เงินนอกงบประมาณ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ        □   การเดินทางไปราชการ   □  ประชุม/อบรม/สัมมนา   □  ประชุมราชการ 
                                     □  ................................................................................. 
ระหว่างวนัท่ี...............เดือน.....................พ.ศ………....ถึงวันท่ี.............เดือน .................. พ.ศ…………… รวม..............วัน   
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นดังนี้ 
1. ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
     1.1 ประเภท ก.       จำนวน       คน       จำนวน     วัน ๆ ละ        บาท        เป็นเงิน                   บาท       
      (เบิก......ใน.....)       จำนวน       วัน ๆ ละ               บาท                         เป็นเงิน                   บาท 
2. ค่าเช่าท่ีพัก 
     2.1 พักเด่ียว    จำนวน   คน  จำนวน     ห้อง ๆ ละ     บาท/วัน   จำนวน    วัน  เป็นเงิน                  บาท 
     2.2 พักคู่         จำนวน   คน  จำนวน     ห้อง ๆ ละ    บาท/วัน   จำนวน    วัน  เป็นเงิน                  บาท 
      2.3 เหมาจ่าย   จำนวน   คน  จำนวน            บาท/วัน            จำนวน    วัน  เป็นเงิน                  บาท 
3. ค่าพาหนะ(ระบุประเภทของพาหนะ) ......................................................................................................                                    
    จำนวน    คน ๆ ละ              บาท  จำนวน    วัน ๆ ละ                              เป็นเงิน                   บาท 
4. ค่าอาหาร 
    4.1 วันละ 3 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                 บาท 
    4.2 วันละ 2 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                 บาท 
    4.3 วันละ 1 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                 บาท 
 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
      5.1 วันละ 2 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                 บาท 
      5.2 วันละ 1 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                 บาท 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน    คน  จำนวน    ช่ัวโมง ๆ ละ       บาท          เป็นเงิน                       บาท 
7. ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี                                                                       เป็นเงิน                 บาท 
8.  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็น 
     8.1 ค่าลงทะเบียน                                      เป็นเงิน                       บาท 
     8.2.................................................                                               เป็นเงิน                       บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน.................................บาท (                                                         ) 
 
                                                                          ลงช่ือ..........................................ผู้ประมาณการ 
                                                                               (                     ) 
                                                                   ตำแหน่ง ……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ** กรณีขออนุมัติเบิกและได้รับอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ในรายละเอียดให้ระบุไว้ในหมายเหตุและประมาณการนี้ด้วย 
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แบบ 8500 
สัญญาการยืมเงิน 

ยื่นต่อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
 เลขท่ี 
วันครบกำหนด   

ข้าพเจ้า......................................  ตำแหน่ง.................................................................. 
สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จังหวัด  เชียงใหม่ มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ............................................................. (3)   
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
       - ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบสัญญายืมเงิน - 
      (ตัวอักษร)  ..........................  
      รวมเงิน ...................บาท( .....................................................................) 

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

           ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ     และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมท้ัง
เงินเหลือจ่าย  ( ถ้ามี )  ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  คือ  ภายใน.............วันนับแต่วันท่ีได้รับเงิน
นี้   ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เบ้ียหวัด บำเหน็จบำนาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการ   ชดใช้จำนวนเงินท่ียืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 
    ลายมือช่ือ.......................................  ผู้ยืม                            วันท่ี............................................................... 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
        ได้ตรวจสอบแล้ว   เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้      จำนวน .................................... บาท
(..................................................................) 
ลงช่ือ..............................................       วันท่ี.................................................................. 
คำอนุมัติ 
             อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้    เป็นเงิน.....................................  บาท 
(...............................................................) 
ลงช่ือผู้อนุมัติ.................................................      วันท่ี ................................................................ 
ใบรับเงิน 
  ได้รับเงินยืมจำนวน..................................... บาท   ..........................................................................) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
     ลงช่ือ................................................................. ผู้รับเงิน       วันท่ี ............................................................. 
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                                                                      รายการส่งใช้เงินยืม    
                                                                                                                                       หน้า 2 
 

ครั้งท่ี วัน เดือน ป ี
รายการส่งใช้ คงค้าง ลายมือช่ือผู้รับเงิน ใบรับเลขท่ี 

เงินสด หรือ 
ใบสำคัญ 

จำนวนเงิน     

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหตุ     (1)  ยื่นต่อ  ผู้อำนวยการกองคลัง   หัวหน้ากองคลัง   หัวหน้าแผนกคลัง   หรือตำแหน่งอื่น 
                             ใดท่ีปฏิบัติงานเช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี 

(2) ให้ระบุช่ือส่วนราชการท่ีจ่ายเงินยืม 
(3)  ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะนำเงินยืมไปใช้จ่าย 
(4)  เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
| 19 

 

                                                     รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบสัญญายืมเงิน 
       □  เงินยืมราชการ  เลขท่ี ........./  ...... □  เงินทดรองราชการ  เลขท่ี  ........../  ........... 
     □  เงินนอกงบประมาณ         เลขท่ี  ........./  ............. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ   □   การเดินทางไปราชการ  □   ประชุม/อบรม/สัมมนา       □   ประชุมราชการ 
                                □    ......................................................................................................... 
ระหว่างวันท่ี...............เดือน.....................พ.ศ………....ถึงวันท่ี.............เดือน ................. พ.ศ…………… รวม...........วัน   
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
    1.1 ประเภท ก. จำนวน   คน       จำนวน    วัน ๆ ละ                 บาท        เป็นเงิน                     บาท 
         (เบิกใน      )                     จำนวน    วัน ๆ ละ                 บาท        เป็นเงิน                      บาท 
2. ค่าเช่าที่พัก 
     2.1 พักคู่       จำนวน   คน  จำนวน     ห้อง ๆ ละ      บาท/วัน   จำนวน   วัน     เป็นเงิน               บาท 
     2.2 พักเด่ียว    จำนวน   คน  จำนวน     ห้อง ๆ ละ    บาท/วัน   จำนวน    วัน     เป็นเงิน               บาท 
     2.3 เหมาจ่าย   จำนวน   คน  จำนวน      บาท/วัน                  จำนวน     วัน    เป็นเงิน               บาท 
3. ค่าพาหนะ(ระบุประเภทของพาหนะ) .............................................................................................    
                        จำนวน    คน ๆ ละ       บาท จำนวน       วัน                   เป็นเงิน               บาท 
4. ค่าอาหาร 
    4.1 วันละ 3 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน           บาท 
    4.2 วันละ 2 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน                บาท 
    4.3 วันละ 1 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ  บาท          เป็นเงิน          บาท 
 5. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
    5.1 วันละ 2 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ            บาท         เป็นเงิน                บาท 
    5.2 วันละ 1 มื้อ  จำนวน    วัน  จำนวน       คน ๆ ละ   บาท        เป็นเงิน          บาท 
6. ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน     คน    จำนวน      ช่ัวโมง ๆ ละ       บาท   เป็นเงิน                 บาท 
7. ค่าจัดตกแต่งสถานที่                                                                     เป็นเงิน          บาท 
8.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
     8.1 ค่าลงทะเบียน                                                                       เป็นเงิน           บาท 
     8.2.................................................                                               เป็นเงิน           บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน.................................บาท (                                                                  ) 
                                                                             (ลงช่ือ).....................................................ผู้ยืมเงิน 
                                                                                       (                                          ) 
                                                                   ตำแหน่ง .................................................................................  

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ** กรณีขออนุมัติเบิกและได้รับอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ในรายละเอียดให้ระบุไว้ในหมายเหตุและประมาณการนี้
ด้วย 
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แบบ 7 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  กลุ่ม   ...................................................... 
ท่ี.................................................วันที่....................................................................................................      
เร่ือง   ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ / เงินยืมราชการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

ข้าพเจ้า.............................ตำแหน่ง.......................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้ยืมเงินทดรอง
ราชการ / เงินยืมราชการ จำนวนเงิน..................................บาท  ตามสัญญาเงินยืมท่ี............../............. วันท่ี...........เดือน
.......................พ.ศ.............เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา  โครงการ................................................หรือ
เดินทางไปราชการท่ี....................................................................................................................................................... 
ต้ังแต่วันท่ี..............................ถึงวันท่ี................................................................รวม..............................วัน 
       บัดนี้ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเสร็จส้ินแล้ว ขอส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ / เงินยืมราชการเป็น 

ลำดับท่ี รายการ จำนวนเงินท่ียืม 
ส่งใช้ 

สาเหตุท่ีส่งเงินคืน 
ใบสำคัญ เงินสด 

1 ค่าอาหาร(เช้า-กลางวัน-เย็น)     
2 ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่าง     
3 ค่าเบ้ียเล้ียง     
4 ค่าพาหนะ     
5 ค่าท่ีพัก     
6 อื่น ๆ     
      
 รวม     

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใบสำคัญส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ / เงินยืมราชการ 
 

ลงช่ือ ................................................................ ผู้ส่งใช้ 
                                                                                     (...................................................) 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่                                                                              อนุมัติ 
.......................................................... 
........................................                                              ลงช่ือ.................................................                                     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
| 21 

 

แบบ  8    

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ................ 
                            ไตรมาสที่ 1     ไตรมาสที่ 2      ไตรมาสที่ 3    ไตรมาสที่ 4 

---------------------- 
     1. ช่ือโครงการ   .................................................................................................................................................. 
     2. สนองนโยบาย สพฐ. ที่..........................................................  กลยุทธ์ สพป. ที่ ..........................................  
     3. การใช้งบประมาณจาก (   )  แผนปฏิบัติราชการประจำปี (    ) สพฐ.   (   )  อื่น ๆ ………..……………………..………. 
         จำนวนท้ังส้ิน.....................บาทเบิกแล้ว.......................บาท  คงเหลือ....................บาท(ข้อมูล ณ วันท่ี ............... )     

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/25..... 
ไตรมาสที่ 
2/25…… 

ไตรมาสที่ 
3/25…. 

ไตรมาสที่ 
4/25….. 

1. …………………………………….….      

2. …………………………………….….      

      

รวมงบประมาณ      
 
 
    4. ผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการ 
        สถานศึกษา................แห่ง  ผู้บริหาร..................คน ครูผู้สอน. ......................คน  พนง./ลูกจ้าง................คน   
        กรรมการสถานศึกษา............คน ผู้บริหาร สพป..............คน, บุคลากร สพป............คน, กต.ปน................คน 
        อื่น ๆ  ........................................................................................  รวมทั้งหมด .......................................... คน 
 
    5.  ผลการดำเนินงาน 
         - กิจกรรมท่ีดำเนินการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)   
     .................................................................................................................................................................................... 
    ....................................................................................................................................................................................  
   .................................................................................................................................................................................... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ................................................................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     6. ปัญหา / อุปสรรค   
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................  
 
     7. ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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   8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      1) ............................................................................. 
      2) ................................................................................. 
      3) ................................................................................ 
      4) ................................................................................ 
 
 
 
       ลงช่ือ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

               (......................................................) 
                                       ….……./………../………… 
 



ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 4


