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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบ วาดวยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และ
การพัสดุของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินการของสถานศึกษา
ในเร่ืองดังกลาวเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ 

 
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 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเงิน การคลัง 

การงบประมาณและการพัสดุของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

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

ของสถานศึกษา 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 
 

หมวด  ๑ 
การจัดทํางบประมาณ 

   

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ  ๕   วิ ธีการงบประมาณของสถานศึกษา  ใหถือปฏิบั ติตามระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตท่ีกําหนดไว
ในระเบียบนี้ 

 
ขอ ๖  ใหสถานศึกษาเสนอของบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา 

ดังน้ี 
(๑)  การขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเสนอผานสํานัก กองหรือ

สวนการศึกษา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อสงใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นเปนผูเสนอขอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒)  การขอเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหเสนอผานสํานัก 
กองหรือสวนการศึกษา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อสงใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

(๓)  การจัดทําคําของบประมาณจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหสถานศึกษาจัดทําประมาณการรายจายสงใหสํานัก กองหรือสวนการศึกษา และใหสํานัก กอง
หรือสวนการศึกษาต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณเพื่อพิจารณาคําของบประมาณของ
สถานศึกษา แลวสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองใหเจาหนาท่ีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการต้ังงบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการกล่ันกรองงบประมาณ ประกอบดวยปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนประธาน หัวหนาสํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงานผูบริหารสถานศึกษาทุกแหง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานัก กองหรือ
สวนการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีพิจารณาคําของบประมาณของสถานศึกษาให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนระเบียบขอบังคับและหนังสือส่ังการรวมท้ังกรอบ
วงเงินงบประมาณของสถานศึกษาแตละแหง 

 
ขอ ๘  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณต้ังงบประมาณของสถานศึกษาไวท่ี สํานัก กอง

หรือสวนการศึกษา โดยแยกงบประมาณของแตละสถานศึกษาใหชัดเจน 
 

หมวด  ๒ 
การพัสดุ 

   
 

ขอ ๙  การพัสดุของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  ใหผูบริหารทองถิ่นมอบใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจส่ังซ้ือ สั่งจาง
เต็มวงเงินที่เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น ดังตอไปนี้ 

(๑)  การส่ังซ้ือ ส่ังจางจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไม
จํากัดวงเงิน 

(๒)  การส่ังซ้ือ ส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงิน
ชวยเหลือ โดยไมจํากัดวงเงิน 

(๓)  การส่ังซ้ือ สั่งจางครั้งหนึ่งจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินชวยเหลือ ดังน้ี 
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

ตอผูบริหารทองถิ่น โดยแผนดังกลาวอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
(๑)  วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสดุ 
(๒)  รายการของพัสดุ 
(๓)  กําหนดระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ 
(๔)  ลําดับความสําคัญที่ตองการใชพัสดุ 
 
ขอ ๑๒  ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังบุคลากรของสถานศึกษาเปนเจาหนาท่ี

พัสดุ เพื่อทําหนาที่ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด 
 
ขอ ๑๓  ใหเจาหนาท่ีพัสดุของสถานศึกษาจัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจาง กําหนด

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของพัสดุ และลงทะเบียนหรือบัญชีควบคุมพัสดุ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๔  ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังบุคลากรของสถานศึกษาคนหนึ่งหรือ
หลายคน เปนผูตรวจสอบพัสดุประจําปนั้น 

 
ขอ ๑๕  การลงลายมือชื่อในสัญญาใหเปนอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา สวน

การดําเนินการอื่นใด เชน การแกไขสัญญา การตอสัญญา การงดหรือลดคาปรับ ใหอยูในดุลพินิจ
ของผูบริหารสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของผูบริหารทองถิ่น 

 
หมวด  ๓ 

การรับและเบิกจายเงิน 
   

 
ขอ ๑๖  การรับเงิน การเบิกจายเงิน ของสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เวนแตที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๗  ผูบริหารสถานศึกษา มีอํานาจอนุมัติฎีกาเบิกจายเงินและมีอํานาจลง

ลายมือช่ือถอนเงิน ฝากเงินธนาคาร โดยใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อส่ังจายเงินรวมกันอยางนอย
สามคน ท้ังน้ี ใหผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจในการแตงต้ังผูมีอํานาจลงลายมือชื่อส่ังจายเงินรวม
อีกอยางนอยสองคน 

 
ขอ ๑๘  ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงต้ังบุคลากรของสถานศึกษาเปนเจาหนาท่ี

การเงิน เพื่อทําหนาที่ตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด 
 
ขอ ๑๙  เม่ือสถานศึกษาไดอนุมัติฎีกาเพื่อเบิกจายเงิน ใหจัดทํารายงานการ

จัดทําเช็ค และแจงสํานัก กอง หรือสวนการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อบันทึกบัญชี
ตามระเบียบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 

เมื่อสถานศึกษาไดเบิกจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินเสร็จส้ินแลว ใหสง
หลักฐานและเอกสารประกอบฎีกา ใหสํานัก กอง หรือสวนการคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายในวันท่ีจายเงิน 

 
ขอ ๒๐  กรณีสถานศึกษาไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปโดยส่ังซ้ือหรือส่ังจางหรือ

การเชาทรัพยสิน ถาเห็นวาการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมทันสิ้นป ใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ
ใหกันเงินไวเบิกในปถัดไปไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหขอขยายเวลาเบิกจายเงินตอสภา
ทองถ่ินไดอีกไมเกินหกเดือน 

 
ขอ ๒๑  ในกรณีท่ีมีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางแตยังไมไดกอ

หนี้ผูกพันและมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุมัติกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวด  ๔ 

การตรวจสอบติดตามประเมินผล 
   

 
ขอ ๒๒  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสถานศึกษา แนวทางการตรวจสอบใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ต้ังแตระดับสามข้ึนไป
ทําหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๒๓  ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานดาน

การเงินการบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของสถานศึกษา โดยใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

 
ขอ ๒๔  การรายงานผลการตรวจสอบใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการตรวจสอบตามขอ ๒๒ ใหผู

ควบคุมหรือผูกํากับดูแลตามกฎหมายทราบ 
(๒)  ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัด เขาตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การ

บัญชีการงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานผล
ดําเนินการใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ ภายในหกสิบวันหลังวันส้ินป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สมชาย สุนทรวฒัน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจัดทํา 
๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

 


