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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบวาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของ
สถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินการของสถานศึกษาในเรื่องดังกลาว
เกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล พ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ
และการพัสดุของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญ ของสถานศึกษา
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได
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หมวด ๑
การจัดทํางบประมาณ
ขอ ๕ วิธีการงบประมาณของสถานศึกษา ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหสถานศึกษาเสนอของบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ดังนี้
(๑) การขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเสนอผานสํานัก กองหรือสวนการศึกษา
เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนผูเสนอขอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) การขอเงิน อุดหนุน จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหเสนอผานสํานัก กอง
หรือสวนการศึกษา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อสงใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
(๓) การจัดทําคําของบประมาณจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสถานศึกษา
จัดทําประมาณการรายจายสงใหสํานัก กองหรือสวนการศึกษา และใหสํานัก กองหรือสวนการศึกษา
ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณเพื่อพิจารณาคําของบประมาณของสถานศึกษา แลวสงผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองใหเจาหนาที่งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตั้ง
งบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ประกอบดวยปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนประธาน หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก แห ง เป น กรรมการ และผู อํ า นวยการสํ า นั ก กองหรื อ ส ว นการศึ ก ษา
เปน กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่พิจารณาคําของบประมาณของสถานศึกษาใหสอดคลองกั บ
แผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับและหนังสือสั่งการรวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณ
ของสถานศึกษาแตละแหง
ขอ ๘ ใหเ จาหนาที่ งบประมาณตั้ งงบประมาณของสถานศึก ษาไวที่ สํา นัก กองหรื อ
สวนการศึกษา โดยแยกงบประมาณของแตละสถานศึกษาใหชัดเจน
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หมวด ๒
การพัสดุ
ขอ ๙ การพัสดุของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหผูบริหารทองถิ่นมอบใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจางเต็มวงเงิน
ที่เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ดังตอไปนี้
(๑) การสั่งซื้อ สั่งจางจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไมจํากัดวงเงิน
(๒) การสั่งซื้อ สั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินชวยเหลือ โดยไม
จํากัดวงเงิน
(๓) การสั่งซื้อ สั่งจางครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 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
ไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิธีพิเศษ
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
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ขอ ๑๑ ให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนการจั ด หาพั ส ดุ ป ระจํ า ป เ สนอขออนุ มั ติ ต อ
ผูบริหารทองถิ่น โดยแผนดังกลาวอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสดุ
(๒) รายการของพัสดุ
(๓) กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ
(๔) ลําดับความสําคัญที่ตองการใชพัสดุ
ขอ ๑๒ ใหผบู ริหารสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษาเปนเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทําหนาที่
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
ขอ ๑๓ ใหเจาหนาที่พัสดุของสถานศึกษาจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจาง กําหนดคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของพัสดุ และลงทะเบียนหรือบัญชีควบคุมพัสดุ
ขอ ๑๔ ให ผูบ ริ หารสถานศึ กษาแต งตั้ ง บุค ลากรของสถานศึก ษาคนหนึ่ งหรื อหลายคน
เปนผูตรวจสอบพัสดุประจําปนั้น
ขอ ๑๕ การลงลายมือชื่อในสัญญาใหเปนอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สวนการดําเนินการอื่นใด
เชน การแกไขสัญญา การตอสัญญา การงดหรือลดคาปรับ ใหอยูในดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษา
โดยความเห็นชอบของผูบริหารทองถิ่น
หมวด ๓
การรับและเบิกจายเงิน
ขอ ๑๖ การรับเงิน การเบิกจายเงิน ของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เวนแตที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
ขอ ๑๗ ผูบริหารสถานศึ กษา มีอํานาจอนุมัติฎีกาเบิกจ ายเงิน และมีอํา นาจลงลายมือชื่ อ
ถอนเงิน ฝากเงิน ธนาคาร โดยใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงิน รวมกัน อยางนอยสามคน ทั้งนี้
ใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจในการแตงตั้งผูมีอํานาจลงลายมือชื่อสั่งจายเงินรวมอีกอยางนอยสองคน
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ขอ ๑๘ ให ผู บริ ห ารสถานศึ กษาแต ง ตั้ง บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาเปน เจ าหน าที่ ก ารเงิ น
เพื่อทําหนาที่ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
ขอ ๑๙ เมื่อสถานศึกษาไดอนุมัติฎีกาเพื่อเบิกจายเงิน ใหจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค และ
แจงสํานัก กอง หรือสวนการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบัน ทึกบัญชีตามระเบียบที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
เมื่อสถานศึกษาไดเบิกจายเงิน ใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินเสร็จสิ้นแลว ใหสงหลักฐาน
และเอกสารประกอบฎีกา ใหสํานัก กอง หรือสวนการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใน
วันที่จายเงิน
ขอ ๒๐ กรณีสถานศึกษาไดกอหนี้ผูกพัน ไวกอ นสิ้น ปโดยสั่งซื้อหรือสั่งจางหรือการเชา
ทรัพ ยสิน ถ าเห็ น วา การเบิก เงิ น ไปชําระหนี้ ผูกพั น ไม ทัน สิ้ น ป ใหผูบ ริหารสถานศึ กษาอนุมั ติใ ห
กันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภาทองถิ่นไดอีก
ไมเกินหกเดือน
ขอ ๒๑ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสรางแตยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
และมีความจําเปน จะตอ งใชจายเงิน นั้น ตอไปอีก ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานขออนุมัติกัน เงิ น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๔
การตรวจสอบติดตามประเมินผล

ขอ ๒๒ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่น ๆ
ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๔๙

ภายในของสถานศึก ษา แนวทางการตรวจสอบใหป ฏิบัติ ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ย
การตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
ขา ราชการ หรื อ พนั ก งานขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น นั้ น ตั้ ง แตร ะดั บ สามขึ้ น ไปทํ า หน า ที่
ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๓ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดานการเงิน
การบัญ ชี การงบประมาณ และการพัส ดุ ของสถานศึกษา โดยให ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๔ การรายงานผลการตรวจสอบใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการตรวจสอบตามขอ ๒๒ ใหผูควบคุม
หรือผูกํากับดูแลตามกฎหมายทราบ
(๒) ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด เขาตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผลดําเนิน การให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ ภายในหกสิบวันหลังวันสิ้นป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

