
สํานักการคลังและสินทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ

คําสั่งมอบอํานาจเกี่ยวกับ

การเงิน การคลังและสินทรัพย
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หนังสือ

“ค�ำสั่งมอบอ�ำนำจเกี่ยวกับ

กำรเงิน กำรคลังและสินทรัพย์”

ส�ำนักกำรคลังและสินทรัพย์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร



หนังสือ “ค�ำสั่งมอบอ�ำนำจเกี่ยวกับกำรเงิน กำรคลังและสินทรัพย์”

ปีที่พิมพ์ 2564

จ�ำนวนพิมพ์	 35,000	เล่ม

ผู้จัดพิมพ์	 สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

พิมพ์ที่	 ห้�งหุุ้นส่วนจำ�กัด	โรงพิมพ์อักษรไทย	(น.ส.พ.	ฟ้�เมืองไทย)	

	 เลขที่	85,	87,	89,	91	ซอยจรัญสนิทวงศ์	40	ถนนจรัญสนิทวงศ์	

	 แขวงบ�งยี่ขัน	เขตบ�งพลัด	กรุงเทพมห�นคร	10700

	 โทร.	0-2424-4557,	0-2424-0694	โทรส�ร	0-2433-2858	



ปี	พ.ศ.	2546

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	145/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รลงน�มในใบแจ้งก�รเบิก	 1

	 	 เงินงบประม�ณแทนกัน	และใบแจ้งก�รโอนกลับเงินงบประม�ณเบิกแทนกัน	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	30	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	149/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�ร	 2

	 	 เกี่ยวกับก�รช่วยเหลือบุตร	สั่ง	ณ	วันที่	30	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	322/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จค่�เครื่องหม�ยตอบแทน	 3

	 	 ผู้ช่วยเหลือร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	323/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จค่�เครื่องหม�ยตอบแทน	 4

	 	 ผู้ช่วยเหลือร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 5.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	324/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�เช่�	 5

	 	 และค่�ใช้เครื่องถ่�ยเอกส�ร	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 6.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	325/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�เช่�	 6

	 	 และค่�ใช้เครื่องถ่�ยเอกส�ร	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 7.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	330/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รใช้สำ�เน�เอกส�รเป็นหลักฐ�น	 7

	 	 แทนต้นฉบับที่สูญห�ย	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 8.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	331/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รใช้สำ�เน�เอกส�รเป็นหลักฐ�น	 8

	 	 แทนต้นฉบับที่สูญห�ย	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 9.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	335/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รขอเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจรักษ�ก�รณ์	 9

	 	 และเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจควบคุมเงิน	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	10.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	345/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์		 10

		 	 ปฏิบัติร�ชก�รแทน	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	11.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	546/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จลงน�มในหนังสือห�รือกรมบัญชีกล�ง		 11

	 	 กระทรวงก�รคลัง	เกี่ยวกับก�รใช้สิทธิและก�รเบิกค่�ใช้จ่�ยต่�ง	ๆ	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	27	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

สำรบัญ

หน้ำ



สำรบัญ (ต่อ)

หน้ำ

ปี	พ.ศ.	2547

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1446/2547	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติโอนจัดสรรเงินทุน	 12

		 	 ส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพอิสระเพื่อก�รมีร�ยได้ระหว่�งเรียน	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	30	เมษ�ยน	พ.ศ.	2547

ปี	พ.ศ.	2548

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	336/2548	เรื่อง	มอบอำ�น�จลงน�มในทะเบียนคุมก�รขอเบิกเงิน	 13

	 	 ค่�ใช้จ่�ยค้�งเบิกข้�มปี	สั่ง	ณ	วันที่	30	มีน�คม	พ.ศ.	2548

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	453/2548	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รหักเงินค่�ธรรมเนียม	 14

	 	 ก�รสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	สั่ง	ณ	วันที่	4	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2548

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	454/2548	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รหักเงินค่�ธรรมเนียม	 15

	 	 ก�รสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	สั่ง	ณ	วันที่	4	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2548

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1356/2548	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ย	 16

	 	 ในก�รประกันภัยรถร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	21	ธันว�คม	พ.ศ.	2548

ปี	พ.ศ.	2549

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	264/2549	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงินและอนุมัติจ่�ยเงินยืม	 17

	 	 ของหน่วยง�นย่อย	(สถ�นศึกษ�)	สั่ง	ณ	วันที่	21	มีน�คม	พ.ศ.	2549

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	265/2549	เรื่อง	ก�รมอบอำ�น�จก�รรับบริจ�คเงินหรือทรัพย์สิน	 18

	 	 ที่มีผู้บริจ�คให้ท�งร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	21	มีน�คม	พ.ศ.	2549

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	616/2549	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินค่�ตอบแทนก�รสอบ	 19

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2549

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	617/2549	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินค่�ตอบแทนก�รสอบ	 20

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2549



สำรบัญ (ต่อ)

หน้ำ

ปี	พ.ศ.	2550

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	38/2550	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รลงน�มร�ยง�นรับส่งทรัพย์สินร�ชก�ร		 21

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	11	มกร�คม	พ.ศ.	2550

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	136/2550	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�น	 22

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2550

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1481/2550	เรื่อง	ก�รมอบอำ�น�จอนุมัติให้ข้�ร�ชก�ร	 23

	 	 และลูกจ้�งปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2550

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1482/2550	เรื่อง	ก�รมอบอำ�น�จอนุมัติให้ข้�ร�ชก�ร	 24

	 	 และลูกจ้�งปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2550

ปี	พ.ศ.	2551

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	377/2551	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุญ�ตใช้พ�หนะส่วนตัวไปร�ชก�ร	 25

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	4	เมษ�ยน	พ.ศ.	2551

ปี	พ.ศ.	2553

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	499/2553	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รขอใช้ที่ดินร�ชพัสดุ	 26

	 	 ในคว�มครอบครองของโรงเรียน	สั่ง	ณ	วันที่	5	เมษ�ยน	พ.ศ.	2553

ปี	พ.ศ.	2555

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1846/2555	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม		 27

	 	 และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�น	สั่ง	ณ	วันที่	19	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2555

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1847/2555	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม		 29

	 	 และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�น	สั่ง	ณ	วันที่	19	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2555



สำรบัญ (ต่อ)

หน้ำ

ปี	พ.ศ.	2557

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	239/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจัดประชุมของท�งร�ชก�ร	 31

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	5	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	240/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจัดประชุมของท�งร�ชก�ร		 32

	 	 (ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	5	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	246/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รใช้ล�ยมือชื่อผู้รับเงิน	 33

	 	 ด้วยล�ยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐ�นในก�รเบิก

	 	 เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	สั่ง	ณ	วันที่	6	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	304/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกเงินค่�สวัสดิก�ร	 35

	 	 เกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	สั่ง	ณ	วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 5.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	307/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ย	 37

	 	 ในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 6.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	308/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ย	 39

	 	 ในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557

ปี	พ.ศ.	2559

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1386/2559	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้�ที่	 41

	 	 เป็นผู้ใช้ง�นในระบบ	KTB	Corporate	Online	(Company	User)	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	28	กันย�ยน	พ.ศ.	2559

ปี	พ.ศ.	2560

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1340/2560	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 42

	 	 และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	สั่ง	ณ	วันที่	24	สิงห�คม	พ.ศ.	2560

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1341/2560	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�		 44

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	24	สิงห�คม	พ.ศ.	2560

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1365/2560	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเดินท�งไปร�ชก�ร		 46

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	28	สิงห�คม	พ.ศ.	2560



สำรบัญ (ต่อ)

หน้ำ

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1676/2560	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 48

	 	 และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	18	ตุล�คม	พ.ศ.	2560

	 5.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1677/2560	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รมอบโอนพัสดุ		 50

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	18	ตุล�คม	พ.ศ.	2560

ปี	พ.ศ.	2561

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	564/2561	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รจัดที่พักและก�รกำ�หนด	 52

	 	 วิธีปฏิบัติในก�รจัดข้�ร�ชก�รเข้�พักอ�ศัยในที่พักของท�งร�ชก�ร	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2561

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	565/2561	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�ร	 54

	 	 เกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	สั่ง	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2561

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	566/2561	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�ร	 55

	 	 เกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2561

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1062/2561	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของท�งร�ชก�ร		 57

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2561

	 5.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	2020/2561	เรื่อง	ปรับปรุงก�รมอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 63

	 	 และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	27	กันย�ยน	พ.ศ.	2561

	 6.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	2453/2561	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�งไปร�ชก�ร	 65

	 	 ในร�ชอ�ณ�จักร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	28	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2561

ปี	พ.ศ.	2562

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	279/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�น	 66

	 	 และอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�น	สั่ง	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2562

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	699/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต�มภ�รกิจ	 71

	 	 ที่เกี่ยวเนื่องกับง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	และก�รจัดโครงก�รและ

	 	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	(ส่วนกล�ง)	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	11	เมษ�ยน	พ.ศ.	2562



สำรบัญ (ต่อ)

หน้ำ

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	700/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต�มภ�รกิจ	 72

	 	 ที่เกี่ยวเนื่องกับง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	และก�รจัดโครงก�รและ

	 	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	11	เมษ�ยน	พ.ศ.	2562

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	719/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุญ�ตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่�ย	 73

	 	 เพื่อบูรณะทรัพย์สิน	สั่ง	ณ	วันที่	19	เมษ�ยน	พ.ศ.	2562

	 5.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1250/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืม	 75

	 	 จ�กเงินทดรองร�ชก�ร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	12	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2562

	 6.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1252/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืม	 76

	 	 จ�กเงินทดรองร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	12	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2562

	 7.	 คำ�สัง่	สพฐ.	ท่ี	1452/2562	เรือ่ง	มอบอำ�น�จก�รโอนเงินจดัสรรหรอืเปลีย่นแปลงเงนิจัดสรร	 77

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	13	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 8.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1453/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 79

	 	 ปฏิบัติร�ชก�รแทน	สั่ง	ณ	วันที่	13	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 9.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1520/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงินภ�ยใน	 80

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	(ส่วนกล�ง)	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	10.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1522/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติใบรับรองก�รจ่�ยเงิน		 82

	 	 กรณีใบเสร็จรับเงินสูญห�ย	สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	11.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1523/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รยกเลิกใบเสร็จรับเงิน	 83

	 	 ของท�งร�ชก�รสูญห�ย	สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	12.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	1525/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รรับทร�บร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	 84

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	13.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1526/2562	เรื่อง	มอบอำ�น�จต�มระเบียบกระทรวงก�รคลัง	 85

	 	 ว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	ก�รรับเงิน	ก�รจ่�ยเงิน	ก�รเก็บรักษ�เงิน	

	 	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562



สำรบัญ (ต่อ)

หน้ำ

ปี	พ.ศ.	2563

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	2045/2563	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รขอเข้�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่�ไม้	 87

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	22	ธันว�คม	พ.ศ.	2563

ปี	พ.ศ.	2564

	 1.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	452/2564	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รใช้ที่ร�ชพัสดุ	 88

	 	 ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2564

	 2.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	453/2564	เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รใช้ที่ร�ชพัสดุ	 89

	 	 ของสถ�นศึกษ�และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษในสังกัดสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2564

	 3.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1682/2564	เรื่อง	มอบอำ�น�จลงน�มในแบบขอรับเบี้ยหวัด		 90

	 	 บำ�เหน็จ	บำ�น�ญ	เงินทดแทน	เงินทำ�ขวัญ	และเงินกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ	(ส่วนกล�ง)	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 4.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1683/2564	เรื่อง	มอบอำ�น�จลงน�มใบแบบขอรับเงินเบี้ยหวัด		 92

	 	 บำ�เหน็จ	บำ�น�ญ	เงินทดแทน	เงินทำ�ขวัญ	และเงินกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 5.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1685/2564	เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติเบิกเงินสวัสดิก�ร	 94

	 	 เกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�งประจำ�	และผู้รับบำ�น�ญ	

	 	 หรือเบี้ยหวัด	ในส่วนกล�ง	สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 6.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1686/2564	เรื่อง	มอบหม�ยบุคคลทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รจ่�ยเงิน		 96

	 	 ก�รจัดเก็บ	และนำ�ส่งเงิน	สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 7.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1687/2564	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมก�รเก็บรักษ�เงินของส่วนร�ชก�ร		 98

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 8.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1688/2564	เรื่อง	มอบหม�ยบุคคลทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ	 100

	 	 เงินทดรองร�ชก�ร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 9.	 คำ�สั่ง	สพฐ.	ที่	1689/2564	เรื่อง	มอบอำ�น�จและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำ�เนินก�รจ่�ยเงิน	 102

	 	 ก�รรับเงิน	และก�รนำ�เงินส่งคลังหรือฝ�กคลังของส่วนร�ชก�รผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 	 (KTB	Corporate	Online)	สำ�หรับส่วนกล�ง	สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	145/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรลงนำมในใบแจ้งกำรเบิกเงินงบประมำณแทนกัน

และใบแจ้งกำรโอนกลับเงินงบประมำณเบิกแทนกัน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	และหนงัสอืกรมบญัชกีล�ง	ที	่กค	0505.4/ว	274	ลงวนัที	่20	กนัย�ยน	2545 

จึงมอบอำ�น�จก�รลงน�มในใบแจ้งก�รเบิกเงินงบประม�ณแทนกัน	 และใบแจ้งก�รโอนกลับ 

เงินงบประม�ณแทนกัน	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�	 และผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ซึ่งเป็นส่วนร�ชก�รผู้เบิกเงินตรงกับสำ�นักง�นคลังจังหวัด	 

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	30	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	30	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	149/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 8	 (2)	 แห่งระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับ 

ก�รช่วยเหลอืบุตร	พ.ศ.	2521	จงึมอบอำ�น�จอนมุตักิ�รเบกิจ่�ยเงนิสวสัดิก�รเกีย่วกบัก�รช่วยเหลอืบุตร 

ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 1.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งประจำ� 

ในสังกัด

	 2.	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	สำ�หรับข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งประจำ�ในสังกัด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	30	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	30	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	322/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจค่ำเครื่องหมำยตอบแทนผู้ช่วยเหลือรำชกำร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ที่	 กค	 0514/12042	 ลงวันที่	 18	 

มีน�คม	2531	จงึมอบอำ�น�จก�รอนมุติัเบิกจ่�ยเงินค่�จ้�งทำ�เครือ่งหม�ยตอบแทนผูช่้วยเหลอืร�ชก�ร

ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 โดยคำ�นึงถึงวงเงินท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบต�มคว�มเหม�ะสม	 ประหยัด	 และหลักเกณฑ์ 

ที่ระเบียบกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	323/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจค่ำเครื่องหมำยตอบแทนผู้ช่วยเหลือรำชกำร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ที่	 กค	 0514/12042	 ลงวันที่	 18	 

มีน�คม	2531	จงึมอบอำ�น�จก�รอนมุติัเบิกจ่�ยเงินค่�จ้�งทำ�เครือ่งหม�ยตอบแทนผูช่้วยเหลอืร�ชก�ร

ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�/ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�	แล้วแต่กรณ	ีปฏบัิตริ�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 โดยคำ�นึงถึงวงเงินที่อยู ่ ในคว�มรับผิดชอบ 

ต�มคว�มเหม�ะสม	ประหยัด	และหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	324/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ท่ี	 กค	 0502/17436	 ลงวันท่ี	 2	 

มิถุน�ยน	2521	จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�เช่�และค่�ใช้เครื่องถ่�ยเอกส�ร	 ให้ผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

โดยคำ�นึงถึงวงเงินท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบต�มคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 และประหยัด	 เพ่ือประโยชน์ 

ของท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	325/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ท่ี	 กค	 0502/17436	 ลงวันท่ี	 2	 

มิถุน�ยน	2521	จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�เช่�และค่�ใช้เครื่องถ่�ยเอกส�ร	 ให้ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 โดยคำ�นึงถึงวงเงินที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบต�มคว�มจำ�เป็น	 

เหม�ะสม	และประหยัด	เพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	330/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรใช้ส�ำเนำเอกสำรเป็นหลักฐำนแทนต้นฉบับที่สูญหำย

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ท่ี	 กค	 0526.7/ว	 72	 ลงวันท่ี	 20	

สิงห�คม	2541	จึงมอบอำ�น�จก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รใช้สำ�เน�เอกส�รเป็นหลักฐ�นแทนต้นฉบับ

ที่สูญห�ย	 ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักทุกสำ�นัก/หัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยใน/หัวหน้�กลุ่มพัฒน� 

ระบบบริห�ร	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 

โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	331/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรใช้ส�ำเนำเอกสำรเป็นหลักฐำนแทนต้นฉบับที่สูญหำย

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ท่ี	 กค	 0526.7/ว	 72	 ลงวันท่ี	 20	

สิงห�คม	2541	จึงมอบอำ�น�จก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รใช้สำ�เน�เอกส�รเป็นหลักฐ�นแทนต้นฉบับ

ที่สูญห�ย	 ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 แล้วแต่กรณี	 

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	335/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรขอเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจรักษำกำรณ์และเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจควบคุมเงิน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ข้อ	 13	 และข้อ	 16	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจ่�ยเงินร�งวัลเจ้�หน้�ที่	 พ.ศ.	 2535	จึงมอบอำ�น�จก�รพิจ�รณ�ขอเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจรักษ�ก�รณ์

และเจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจควบคมุเงนิ	ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�/ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�	

แล้วแต่กรณี	ปฏบัิตริ�ชก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	โดยคำ�นงึถงึคว�มจำ�เป็น	

เหม�ะสมกับลักษณะง�น	เพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	345/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจให้ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติรำชกำรแทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 30	 และม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 จึงมอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและ

สนิทรัพย์	ปฏิบัตริ�ชก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	เก่ียวกบัก�รลงน�มหนงัสอื

ร�ชก�ร	เพือ่แจ้งให้หน่วยง�นในสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ทร�บผลก�รตอบ

ข้อห�รือและหรือก�รขอตกลงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับก�รเงิน	 ก�รบัญชี	 และก�รพัสดุ	 ที่ส่วนร�ชก�รอื่น 

ได้ตอบข้อห�รือและหรือข้อตกลงนั้น	ๆ	แล้ว

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	546/2546

เรื่อง	มอบอ�ำนำจลงนำมในหนังสือหำรือกรมบัญชีกลำง	กระทรวงกำรคลัง		

เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 30	 และม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 จึงมอบอำ�น�จในก�รลงน�มในหนังสือห�รือ 

กรมบญัชกีล�ง	กระทรวงก�รคลงั	เกีย่วกบัก�รใช้สทิธแิละก�รเบกิค่�ใช้จ่�ยประเภทต่�ง	ๆ 	ให้ผูอ้ำ�นวยก�ร 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	27	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 สั่ง	ณ	วันที่	27	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 (น�ยไพฑูรย์	จัยสิน)

	 นักบริห�ร	10	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1446/2547

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติโอนจัดสรรเงินทุนส่งเสริมกำรประกอบอำชีพอิสระ	

เพื่อกำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียน

	 เพือ่ให้ก�รใช้จ่�ยเงนิอดุหนนุทัว่ไป	และเงนิบริจ�คสำ�หรับดำ�เนนิโครงก�รส่งเสริมอ�ชพีอสิระ 

เพื่อก�รมีร�ยได้ระหว่�งเรียนของนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดต�มวัตถุประสงค์	 จึงให้ยกเลิก 

คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	344/2546	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546	

และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	พ.ศ.	2546	จงึมอบให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ�	ปฏบิติัร�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เก่ียวกับก�รอนุมัติโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป	 และ 

เงินบริจ�คสำ�หรับดำ�เนินโครงก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพอิสระ	 เพ่ือก�รมีร�ยได้ระหว่�งเรียน 

ของนักเรียน	 กรณีโรงเรียนมัธยมศึกษ�ที่ได้รับเงินดังกล่�วหมดคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องใช้	 ส�ม�รถ 

โอนให้โรงเรียนมัธยมศึกษ�หรือโรงเรียนประถมศึกษ�ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษ�ต�มโครงก�ร 

ขย�ยโอก�สท�งก�รศกึษ�	ท่ีมคีว�มจำ�เป็นต้องใช้ภ�ยในเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เดียวกนัได้	ยกเว้นเงินบรจิ�ค 

เพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนข�ดแคลน	(เงนิดอกมะเขอื)	และเมือ่ได้อนมุตัโิอนเงนิจดัสรรแล้ว	ให้ร�ยง�นเลข�ธิกฺ�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บภ�ยใน	30	วัน	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	30	เมษ�ยน	พ.ศ.	2547

	 สั่ง	ณ	วันที่	30	เมษ�ยน	พ.ศ.	2547

	 (คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	336/2548

เรื่อง	มอบอ�ำนำจลงนำมในทะเบียนคุมกำรขอเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยค้ำงเบิกข้ำมปี

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ด่วนที่สุด	 ที่	 กค	 0409.3/ว	 14	 

ลงวนัที	่27	มกร�คม	2548	เรือ่ง	ก�รเบกิค่�ใช้จ่�ยค้�งเบกิข้�มปีในระบบบริห�รก�รเงนิก�รคลงัภ�ครัฐ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (GFMIS)	 จึงมอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์/ 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ที่เป็นหน่วยเบิก/ผู้อำ�นวยก�ร 

ศูนย ์ก�รศึกษ�พิเศษท่ีเป ็นหน่วยเบิก	 แล้วแต่กรณี	 ลงน�มในทะเบียนคุมก�รขอเบิกเงิน 

ค่�ใช้จ่�ยค้�งเบิกข้�มปี	แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	30	มีน�คม	พ.ศ.	2548

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



14

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	453/2548

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรหักเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 5	 ของข้อบังคับกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รหักเงิน 

ค่�ธรรมเนียมก�รสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 2548	 จึงมอบอำ�น�จก�รหักเงิน 

ค่�ธรรมเนียมก�รสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ ์

ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	4	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2548

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	454/2548

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรหักเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 5	 ของข้อบังคับกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รหักเงิน 

ค่�ธรรมเนียมก�รสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 2548	 จึงมอบอำ�น�จก�รหักเงิน 

ค่�ธรรมเนยีมก�รสอบแข่งขนับุคคลเป็นเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ� 

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ ์

ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	4	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2548

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1356/2548

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัยรถรำชกำร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	30	(2)	และม�ตร�	45	(3)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	 2546	 และระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยรถร�ชก�ร	 

พ.ศ.	 2523	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รประกันภัย 

รถร�ชก�ร	 ต�มหนังสือกรมบัญชีกล�ง	 ที่	 กค	 0409.6/ว	 349	 ลงวันท่ี	 8	 กันย�ยน	 2548	 

ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	ผู้อำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�	ผู้อำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พิเศษ	 

แล้วแต่กรณี	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	ธันว�คม	พ.ศ.	2548

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



17

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	264/2549

เรื่อง	มอบอ�ำนำจอนุมัติกำรจ่ำยเงินและอนุมัติกำรจ่ำยเงินยืมของหน่วยงำนย่อย	

(สถำนศึกษำ)

	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณของสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที ่

ก�รศึกษ�ที่มิใช่เป็นส่วนร�ชก�รผู ้เบิกเงินตรงกับกรมบัญชีกล�ง	 หรือสำ�นักง�นคลังจังหวัด	 

หรือสำ�นักง�นคลังจังหวัด	ณ	อำ�เภอ	เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	ข้อ	60	(1)	วรรคสอง	แห่งระเบยีบก�รเบกิจ่�ยเงนิจ�กคลงั	พ.ศ.	2520	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อ	 32	 (2)	 และข้อ	 43	 แห่งระเบียบก�รเก็บรักษ�เงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง 

ในหน้�ที่ของอำ�เภอและกิ่งอำ�เภอ	 พ.ศ.	 2520	 จึงมอบให้ผู ้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ที่มิใช่เป็น 

ส่วนร�ชก�รผูเ้บกิเงนิตรงกับกรมบญัชกีล�ง	หรอืสำ�นกัง�นคลงัจงัหวดั	หรอืสำ�นกัง�นคลงัจงัหวดั	ณ	อำ�เภอ	 

เป็นผูม้อีำ�น�จอนมุตักิ�รจ่�ยเงนิและอนมุตักิ�รจ่�ยเงินยมืของสถ�นศกึษ�	แทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยคำ�นึงถึงวงเงินท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบ	 ต�มคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 

และเกิดคว�มคุ้มค่�	เพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	มีน�คม	พ.ศ.	2549

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	265/2549

เรื่อง	กำรมอบอ�ำนำจกำรรับบริจำคเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ที่	 กค	 1514/36019	 ลงวันที่	 

16	 กรกฎ�คม	 2529	 เรื่อง	 ระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจ�ค 

ให้ท�งร�ชก�ร	จงึให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกั	หวัหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยใน	หวัหน้�กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	

ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�ทีเ่ป็นนติบิคุคลและไม่เป็นนติบิคุคล	 

เป็นผู้พิจ�รณ�รับบริจ�คเงินหรือทรัพย์สินเพื่อให้นำ�ม�ใช้ประโยชน์ต่อก�รศึกษ�	 โดยถือปฏิบัติ 

ต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจ�คให้ท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2526	 

และระเบยีบของท�งร�ชก�รทีเ่กีย่วข้อง	ยกเว้นก�รรบับรจิ�คทีด่นิ	ให้ขอคว�มเหน็ชอบจ�กเลข�ธกิ�ร

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	21	มีน�คม	2549

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	มีน�คม	พ.ศ.	2549

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	616/2549

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอบ

	 ด้วย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เห็นสมควรปรับปรุงก�รมอบอำ�น�จ

ก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินค่�ตอบแทนก�รสอบ	 โดยยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	ที่	300/2546	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ย 

เงินร�งวัลเกี่ยวกับก�รสอบ	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 6	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจ่�ยเงิน 

ค่�ตอบแทนก�รสอบ	พ.ศ.	2549	จงึมอบอำ�น�จก�รอนมุตัเิบกิจ่�ยเงนิค่�ตอบแทนก�รสอบ	ให้ผูอ้ำ�นวยก�ร 

สำ�นกัก�รคลงัและสินทรัพย์	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ภ�ยใน

วงเงินที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบต�มหลักเกณฑ์และอัตร�ที่ระเบียบกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2549

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	617/2549

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรสอบ

	 ด้วย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เห็นสมควรปรับปรุงก�รมอบอำ�น�จ

ก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินค่�ตอบแทนก�รสอบ	 โดยยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	ที่	301/2546	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ย 

เงินร�งวัลเกี่ยวกับก�รสอบ	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 6	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจ่�ยเงิน 

ค่�ตอบแทนก�รสอบ	พ.ศ.	2549	จงึมอบอำ�น�จก�รอนมุตัเิบกิจ่�ยเงนิค่�ตอบแทนก�รสอบ	ให้ผูอ้ำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 

ภ�ยในวงเงินที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบต�มหลักเกณฑ์และอัตร�ที่ระเบียบกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2549

	 (น�งพรนิภ�	ลิมปพยอม)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	38/2550

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรลงนำมรำยงำนรับส่งทรัพย์สินรำชกำร

	 เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รก�รลงน�มร�ยง�นรับส่งทรัพย์สินร�ชก�ร	 ต�มระเบียบ 

สำ�นักน�ยกรฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รรบัส่งง�นในหน้�ท่ีร�ชก�ร	พ.ศ.	2524	เป็นไปด้วยคว�มเรยีบร้อย	รวดเรว็	 

และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	2546	ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รรับส่งง�นในหน้�ที่ร�ชก�ร	

พ.ศ.	 2524	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 จึงมอบอำ�น�จก�รลงน�มร�ยง�นรับส่ง

ทรัพย์สินร�ชก�ร	 (แบบ	9)	 ของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�	ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	11	มกร�คม	พ.ศ.	2550

	 (คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	136/2550

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำน

	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	 จึงเห็นควรปรับปรุงก�รมอบอำ�น�จ	 โดยยกเลิก 

คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	2731/2547	สั่ง	ณ	วันที่	2	กันย�ยน	พ.ศ.	2547	

เรื่อง	มอบอำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�น	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 10	 (1)	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีก�รเกี่ยวกับก�รเบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2549	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงมอบให้บุคคลดังต่อไปน้ีมีอำ�น�จอนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�นแทนเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

	 1.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์

	 2.	 หัวหน้�กลุ่มบริห�รก�รเงิน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	2	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2549

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2550

	 (คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1481/2550

เรื่อง	กำรมอบอ�ำนำจอนุมัติให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

	 ด้วย	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เห็นสมควรปรับปรุงก�รมอบอำ�น�จ

อนุมัตใิห้ข้�ร�ชก�รและลกูจ้�งปฏบิตังิ�นนอกเวล�ร�ชก�ร	จงึให้ยกเลิกคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	ท่ี	326/2546	เรือ่ง	ก�รมอบอำ�น�จอนมุติัให้ข้�ร�ชก�รและลกูจ้�งปฏบัิติร�ชก�ร

นอกเวล�ร�ชก�รปกติ	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ข้อ	 5	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ย 

เงินตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2550	และข้อ	11	แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง	

ว่�ด้วยก�รจ่�ยค่�จ้�งลกูจ้�งของส่วนร�ชก�ร	พ.ศ.	 2526	 และแก้ไขเพ่ิมเติม	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนมุติั 

ให้ข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งในสังกัดอยู่ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก/ผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บนั/หวัหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยใน/หวัหน้�กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	แล้วแต่กรณ	ีปฏบิติัร�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 โดยคำ�นึงถึงวงเงินที่อยู ่ ในคว�มรับผิดชอบ 

ต�มคว�มจำ�เป็นเหม�ะสม	และประหยัด	เพื่อประโยชน์ของง�นร�ชก�รเป็นสำ�คัญ	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2550

	 สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2550

	 (คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1482/2550

เรื่อง	กำรมอบอ�ำนำจอนุมัติให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

	 ด้วย	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	 เหน็สมควรปรบัปรงุก�รมอบอำ�น�จ

อนุมัตใิห้ข้�ร�ชก�รและลกูจ้�งปฏบิตังิ�นนอกเวล�ร�ชก�ร	จงึให้ยกเลิกคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	ท่ี	327/2546	เรือ่ง	ก�รมอบอำ�น�จอนมุติัให้ข้�ร�ชก�รและลกูจ้�งปฏบัิติร�ชก�ร

นอกเวล�ร�ชก�รปกติ	สั่ง	ณ	วันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ข้อ	 5	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ย 

เงินตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2550	และข้อ	11	แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยก�รจ่�ยค่�จ้�งลูกจ้�งของส่วนร�ชก�ร	พ.ศ.	2526	และแก้ไขเพิ่มเติม	จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติ 

ให้ข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งในสังกัดอยู ่ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	 ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�/ผู ้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 โดยคำ�นึงถึงวงเงินที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบต�มคว�มจำ�เป็น	 

เหม�ะสม	และประหยัด	เพื่อประโยชน์ของง�นร�ชก�รเป็นสำ�คัญ	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2550

	 สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2550

	 (คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	377/2551

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุญำตใช้พำหนะส่วนตัวไปรำชกำร

	 เพ่ือให้ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตใช้พ�หนะส่วนตัวเดินท�งไปร�ชก�รสำ�หรับร�ชก�ร
บริห�รส่วนกล�งของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 เป็นไปด้วยคว�มสะดวก	 รวดเร็ว	 
และมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	2546	ม�ตร�	25	แห่งพระร�ชกฤษฎีก�ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไปร�ชก�ร	

พ.ศ.	 2526	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุญ�ตใช้พ�หนะส่วนตัวเดินท�งไปร�ชก�ร 

ทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
	 1.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก	สำ�หรับข้�ร�ชก�รในสำ�นักนั้น
	 2.	 หัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยใน	สำ�หรับข้�ร�ชก�รในหน่วยตรวจสอบภ�ยใน
	 3.	 หัวหน้�กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	สำ�หรับข้�ร�ชก�รในกลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร
	 4.	 ผู ้ปฏิบัติหน้�ท่ีผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�ก�รศึกษ�เขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจ	 
จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	สำ�หรับข้�ร�ชก�รในสำ�นัก	
	 5.	 ผูป้ฏบัิตหิน้�ทีผู่อ้ำ�นวยก�รสถ�บนัภ�ษ�องักฤษ	สำ�หรับข้�ร�ชก�รในสถ�บนัภ�ษ�องักฤษ
	 6.	 ผูป้ฏิบตัหิน้�ทีผู่อ้ำ�นวยก�รสำ�นกัพฒัน�กจิกรรมนกัเรยีน	สำ�หรับข้�ร�ชก�รในสำ�นกั
	 7.	 ผูป้ฏบิตัหิน้�ทีผู่อ้ำ�นวยก�รสำ�นกัพัฒน�ครูและบคุล�กรก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	สำ�หรับ
ข้�ร�ชก�รในสำ�นัก

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	4	เมษ�ยน	พ.ศ.	2551

	 (คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	499/2553

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรขอใช้ที่ดินรำชพัสดุในควำมครอบครองของโรงเรียน

	 เพื่อให้โรงเรียนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	ซึ่งมีอำ�น�จในก�รปกครอง	 ดูแล	บำ�รุงรักษ�	 ใช้

และจัดห�ประโยชน์จ�กทรัพย์สินของโรงเรียนที่เป็นที่ร�ชพัสดุ	ดำ�เนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และต�มหนังสือกรมธน�รักษ์	 ที่	 กค	 0317/4680	 ลงวันที	่ 

4	 ตุล�คม	 2547	 จึงมอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนและผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนก�รศึกษ�พิเศษ	

อนุญ�ตก�รใช้ที่ดินร�ชพัสดุที่อยู่ในคว�มครอบครองได้	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	2	ไร่	 โดยผ่�นคว�มเห็นชอบ

จ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นก่อน	และต้องอยู่ในเงื่อนไข	ดังต่อไปนี้

	 1.	 	ก�รขอใช้ที่ดินร�ชพัสดุจะต้องนำ�ไปใช้ในเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบ�ย	วัตถุประสงค์	

และภ�รกิจหลักของโรงเรียน

	 2.	 ก�รขอใช้ที่ดินร�ชพัสดุจะต้องไม่กระทบต่อก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียน

	 3.	 ทีด่นิร�ชพสัดุทีจ่ะอนญุ�ตต้องมหีลกัฐ�นเป็นโฉนดหรอืหนงัสอืสำ�คญัสำ�หรับทีห่ลวง	

โดยกรรมสิทธิ์เป็นของกระทรวงก�รคลัง

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	5	เมษ�ยน	พ.ศ.	2553

	 สั่ง	ณ	วันที่	5	เมษ�ยน	พ.ศ.	2553

	 (น�ยชินภัทร	ภูมิรัตน)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	1846/2555

เรื่อง	มอบอ�ำนำจเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 โดยกรมบัญชีกล�งได้กำ�หนดระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 
ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	 ก�รจัดง�น	 และก�รประชุมระหว่�งประเทศ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2555	 
ให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น	เพื่อให้ส่วนร�ชก�รถือปฏิบัติ

	 ดังนั้น	เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นในสังกัดเป็นไปอย่�งคล่องตัว	มีประสิทธิภ�พ	

และสอดคล้องกับก�รกระจ�ยอำ�น�จ	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ที่	 14/2550	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรมและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�น	 

สั่ง	ณ	วันที่	8	มกร�คม	พ.ศ.	2550	โดยให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	ข้อ	8	ข้อ	11	ข้อ	14	(2)	และข้อ	29	แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	 ก�รจัดง�น	 และก�รประชุมระหว่�งประเทศ	 พ.ศ.	 2549	 

ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	ก�รจดัง�น	และก�รประชมุ 

ระหว่�งประเทศ	 (ฉบบัที	่ 3)	 พ.ศ.	 2555	 จงึมอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 

หรอืผูอ้ำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติร�ชก�รแทน

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
	 1.	 ก�รอนุมัติโครงก�รหรือหลักสูตรก�รฝึกอบรมภ�ยในประเทศ	 ที่หน่วยง�นจัดหรือ 
จัดร่วมกับหน่วยง�นอื่น
	 2.	 ก�รเทียบตำ�แหน่งของบุคคลที่มิได้เป็นบุคล�กรของรัฐ
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	 3.	 ก�รจ่�ยค่�สมน�คุณวิทย�กรสูงกว่�อัตร�ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด
	 4.	 ก�รอนุมัติเบิกค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรมและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�นได้เท่�ท่ีจ่�ยจริง	
ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด
โดยให้คำ�นึงถึงคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 ภ�ยในวงเงินงบประม�ณที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ	 
และเพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2556	เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	19	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2555

	 (น�ยชินภัทร	ภูมิรัตน)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1847/2555

เรื่อง	มอบอ�ำนำจเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 โดยกรมบัญชีกล�งได้กำ�หนดระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	 ก�รจัดง�น	 และก�รประชุมระหว่�งประเทศ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2555	 

ให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น	เพื่อให้ส่วนร�ชก�รถือปฏิบัติ

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นเป็นไปอย่�งคล่องตัว	มีประสิทธิภ�พ	และสอดคล้องกับก�รกระจ�ยอำ�น�จ	จึงยกเลิกคำ�สั่ง 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ที่	 13/2550	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ย	 

ในก�รฝึกอบรมและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�น	สั่ง	ณ	วันที่	8	มกร�คม	พ.ศ.	2550	และ	ที่	642/2550	

เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงิน	สั่ง	ณ	วันที่	25	มิถุน�ยน	พ.ศ.	2550	เฉพ�ะที่เกี่ยวกับระเบียบ

กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	 ก�รจัดง�น	 และก�รประชุมระหว่�งประเทศ	 

พ.ศ.	2549	โดยให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยค�่ใช้จ่�ยในก�ร 

ฝึกอบรมก�รจัดง�นและก�รประชุมระหว่�งประเทศ	 พ.ศ.	 2549	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ 

กระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	ก�รจดัง�น	และก�รประชมุระหว่�งประเทศ	 (ฉบบัที	่ 3) 

พ.ศ.	 2555	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดง�น 

ต�มแผนง�นโครงก�รต�มภ�รกจิปกต	ิหรอืต�มนโยบ�ยของท�งร�ชก�รได้เท่�ทีจ่่�ยจรงิ	ภ�ยใต้หลกัเกณฑ์ 

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด	 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทน

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 1.	 มอบให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 มีอำ�น�จอนุมัติเบิกจ่�ย	 วงเงิน 

ครั้งหนึ่งไม่เกิน	3,000,000	บ�ท	(ส�มล้�นบ�ทถ้วน)
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	 2.	 มอบให้หัวหน้�กลุ่มติดต�มและเบิกจ่�ยงบประม�ณ	มีอำ�น�จอนุมัติเบิกจ่�ย	 วงเงิน

ครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

โดยให้คำ�นึงถึงคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 ภ�ยในวงเงินงบประม�ณที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ	 

และเพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2556	เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	19	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2555

	 (น�ยชินภัทร	ภูมิรัตน)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	239/2557

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติกำรจัดประชุมของทำงรำชกำร

	 เพ่ือให้ก�รบริห�รง�นร�ชก�รของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 

และโรงเรียนในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เป็นไปด้วยคว�มรวดเร็ว	คล่องตัว

และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 และข้อ	 18	 แห่งระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 

ก�รอนมุตัใิห้เดนิท�งไปร�ชก�ร	และก�รจดัก�รประชมุของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2524	เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจัดประชุมของท�งร�ชก�ร	 สำ�หรับสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 และโรงเรียน	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 และผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติร�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยให้คำ�นึงถึงคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 

ภ�ยในวงเงินที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ	และเพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ	ภ�ยใต้หลักเกณฑ์

ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุมร�ชก�รที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	5	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 (น�ยอภิช�ติ	จีระวุฒิ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



32

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	240/2557

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติกำรจัดประชุมของทำงรำชกำร	(ส่วนกลำง)

	 เพื่อให้ก�รบริห�รง�นร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 

เป็นไปด้วยคว�มรวดเร็ว	คล่องตัว	และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 และข้อ	 18	 แห่งระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 

ก�รอนุมัติให้เดินท�งไปร�ชก�ร	 และก�รจัดก�รประชุมของท�งร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2524	 เลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจัดประชุมของท�งร�ชก�ร	 

ภ�ยในสำ�นักทุกสำ�นกั	กลุม่ตรวจสอบภ�ยใน	และกลุม่พฒัน�ระบบบรหิ�ร	สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัทกุสำ�นกั	หวัหน้�กลุม่ตรวจสอบภ�ยในและหวัหน้�กลุม่พฒัน� 

ระบบบริห�ร	 แล้วแต่กรณี	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 

โดยให้คำ�นึงถึงคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 ภ�ยในวงเงินท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบ	 และ 

เพือ่ประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คญั	ภ�ยใต้หลกัเกณฑ์ก�รเบกิจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุมร�ชก�ร 

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	5	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 (น�ยอภิช�ติ	จีระวุฒิ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	246/2557

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรใช้ลำยมือช่ือผูร้บัเงนิด้วยลำยเซน็อิเล็กทรอนกิส์ในใบเสร็จรบัเงนิ

และเป็นหลักฐำนในกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 แจ้งว่�มีสถ�นศึกษ�หล�ยแห่งขออนุมัติให้นำ�ใบเสร็จรับเงิน 

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตรที่ลงล�ยมือชื่อผู้รับเงินด้วยล�ยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐ�น 

ในก�รยืน่ขอเบกิเงนิสวัสดกิ�รเกีย่วกบัก�รศกึษ�ของบตุรจ�กท�งร�ชก�รได้	 เพ่ือให้ระบบก�รลงทะเบยีน 

ของสถ�นศึกษ�เป็นไปด้วยคว�มรวดเร็ว	 มีคว�มสะดวก	 คล่องตัว	 ทันสมัยยิ่งขึ้น	 และผู้มีสิทธิ 

ได้รบัประโยชน์	ซึง่เป็นกรณทีีน่อกเหนอืไปจ�กทีก่ำ�หนดไว้ในระเบยีบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบกิจ่�ย 

เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 9	 (5)	 กระทรวงก�รคลัง	 จึงได้กำ�หนด 

หลักเกณฑ์	ดังนี้

	 1.	 กำ�หนดให้ผู้มีสิทธิส�ม�รถใช้ใบเสร็จรับเงินค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร 

ที่ลงล�ยมือชื่อผู้รับเงินของสถ�นศึกษ�ด้วยล�ยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐ�นในก�รยื่นขอเบิก 

เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตรได้

	 2.	 สำ�หรับสถ�นศึกษ�จะต้องจัดให้มีระบบก�รควบคุมและขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 	 2.1	 ผู ้รับเงินซึ่งเป็นเจ้�ของล�ยมือชื่อในใบเสร็จรับเงินต้องได้รับอนุญ�ตจ�ก 

หัวหน้�ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดของสถ�นศึกษ�ให้ใช้ล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	พร้อมตัวอย่�งล�ยมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เฉพ�ะกรณีก�รออกใบเสร็จรับเงินค่�ลงทะเบียนเท่�นั้น	 และห้�มนำ�ล�ยมือช่ือสำ�หรับ

ก�รออกใบเสร็จรับเงินไปใช้ในกรณีอื่น

	 	 2.2	 กำ�หนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินต้องมีล�ยนำ้�ตร�สัญลักษณ์ประจำ�สถ�นศึกษ�

	 	 2.3	 จัดให้มีระบบวิธีก�รควบคุมก�รพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	 รวมทั้งก�รพิมพ์	 เล่มที่	 

เลขที่	 ให้รัดกุม	 พร้อมทั้งจัดทำ�แผนผังแสดงขั้นตอนก�รลงทะเบียน	 และก�รควบคุมใบเสร็จรับเงิน	 

ที่ส�ม�รถตรวจสอบได้	ทั้งนี้	ตั้งแต่ภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2556	เป็นต้นไป
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	 ดังน้ัน	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รในเรื่องดังกล่�วเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย	 อ�ศัยอำ�น�จ 

ต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

พ.ศ.	 2546	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระร�ชบัญญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	 (ฉบบัที	่ 2) 

พ.ศ.	2553	และหนงัสอืกระทรวงก�รคลงั	ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	0422.3/ว	130	ลงวนัที	่19	พฤศจกิ�ยน	2556 

จึงมอบอำ�น�จก�รพิจ�รณ�ผูร้บัเงนิทีล่งล�ยมอืชือ่ด้วยล�ยเซน็อเิลก็ทรอนกิส์	ให้ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ ์

ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	6	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 (น�ยอภิช�ติ	จีระวุฒิ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



35

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	304/2557

เรื่อง	มอบอ�ำนำจอนุมัติกำรเบิกเงินค่ำสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ย 

เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	 พ.ศ.	 2545	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 โดยกำ�หนดให  ้

ส่วนร�ชก�รถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยวิธีก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับ 

ก�รรักษ�พย�บ�ล	พ.ศ.	2553	แทน

	 ดงัน้ัน	เพือ่ให้ก�รเบิกจ่�ยเงนิสวสัดกิ�รเกีย่วกบัก�รรกัษ�พย�บ�ลของหน่วยง�นในสงักดั

เป็นไปอย่�งคล่องตัว	 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยวิธีก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�ร

เกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	พ.ศ.	2553	จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

ที	่98/2553	เรือ่ง	มอบอำ�น�จก�รเบกิจ่�ยเงนิสวสัดกิ�รเกีย่วกบัก�รรกัษ�พย�บ�ลและก�รศกึษ�ของบตุร 

ลงวันที่	25	มกร�คม	พ.ศ.	2553	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	และข้อ	9	(1)	วรรคส�ม	แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลัง

ว่�ด้วยวิธีก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	พ.ศ.	2553	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	จงึมอบอำ�น�จอนมุตักิ�รเบกิเงนิค่�รกัษ�พย�บ�ลของข้�ร�ชก�รและลกูจ้�งประจำ� 

ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 หรือโรงเรียน	 หรือศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 ให้บุคคลต่อไปนี ้

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	

หรือผู ้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 แล้วแต่กรณี	 เป็นผู ้อนุมัติก�รเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ล 

ของข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งประจำ�ในสังกัด	แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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	 2.	 มอบอำ�น�จให้รองผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�ทีร่บัผดิชอบภ�รกจิง�น 

กลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 เป็นผู้อนุมัติก�รเบิกเงิน 

ค่�รักษ�พย�บ�ลของผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	 มอบอำ�น�จให้รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 เป็นผู้อนุมัติก�รเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ล 

ของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 กรณีโรงเรียนไม่มีตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 หรือมีแต่ยังไม่มี 

ผูด้ำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รโรงเรยีน	ให้บคุคลทีโ่รงเรยีนมอบหม�ยเป็นล�ยลักษณ์อกัษรให้ทำ�หน้�ที ่

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินของโรงเรียนซึ่งเป็นข้�ร�ชก�ร	 เป็นผู้อนุมัติก�รเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ลของ 

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 4.	 มอบอำ�น�จให้รองผู ้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 เป็นผู้อนุมัติก�รเบิกเงิน 

ค่�รักษ�พย�บ�ลของผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 กรณีศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษไม่มีตำ�แหน่ง 

รองผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	หรอืมแีต่ยงัไม่มผีูด้ำ�รงตำ�แหน่งรองผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	 

ให้บุคคลที่ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษมอบหม�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ทำ�หน้�ที่เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน 

ของศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษซึ่งเป็นข้�ร�ชก�ร	เป็นผู้อนุมัติก�รเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ลของผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 (น�ยอภิช�ติ	จีระวุฒิ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	307/2557

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร	(ส่วนกลำง)

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�น

ของส่วนร�ชก�ร	ให้มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ในปัจจุบัน	โดยยกเลิกระเบียบกระทรวงก�รคลัง

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	พ.ศ.	2549	และกำ�หนดให้ถือปฏิบัติ 

ต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	 

พ.ศ.	2553	แทน

	 ดังนั้น	 เพ่ือให้ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตวั	สอดคล้องกบัระเบยีบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบกิจ่�ย 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2553	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ที่	302/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่�ง	ๆ 	

ค่�พวงม�ล�	และพ�นประดับพุ่มดอกไม้	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 2.	 ที่	 306/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยประเภทต่�ง	 ๆ	 

ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 3.	 ที่	 312/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�บริก�ร 

และสถ�นที่	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 4.	 ท่ี	314/2546	เร่ือง	มอบอำ�น�จก�รอนมุติัเบกิค่�ใช้จ่�ยในก�รตกแต่งและประดับไฟฟ้�

บริเวณอ�ค�รที่ทำ�ก�ร	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 5.	 ที่	 328/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินค่�โทรศัพท์	 ค่�โทรส�ร	 

และค่�ส่งไปรษณียภัณฑ์	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 6.	 ที	่576/2547	เรือ่ง	มอบอำ�น�จก�รเบกิค่�ใช้จ่�ยในก�รจ้�งเหม�บรกิ�รบ�งประเภท	

ลงวันที่	6	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2547
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	 7.	 ที่	 1029/2548	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�พ�นพุ่มทอง-พุ่มเงิน	 

เพื่อใช้ในวันสำ�คัญต่�ง	ๆ	ลงวันที่	27	กันย�ยน	พ.ศ.	2548

	 8.	 ที่	 642/2550	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงิน	 ลงวันที่	 25	 มิถุน�ยน	 

พ.ศ.	2550

	 9.	 ที่	527/2551	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รเบิกจ่�ยเงินเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�น

ของส่วนร�ชก�ร	ลงวันที่	21	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2551

และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	ข้อ	8	ข้อ	10	ข้อ	11	ข้อ	12	ข้อ	14	ข้อ	15	ข้อ	16	ข้อ	17	 

และข้อ	18	แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบกิจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบรหิ�รง�นของส่วนร�ชก�ร	

พ.ศ.	2553	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	จึงมอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	 ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 1.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	 3,000,000	 บ�ท	 

(ส�มล้�นบ�ทถ้วน)

	 2.	 ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่ตดิต�มและเบกิจ่�ยงบประม�ณ	สำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์	วงเงิน

ครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

	 3.	 ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รก�รเงิน	สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	

500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

โดยคำ�นงึถงึคว�มจำ�เป็น	เหม�ะสม	ประหยดั	และเพือ่ประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คญั	ยกเว้นอตัร�

ก�รเบิกจ่�ยค่�อ�ห�ร	ค่�อ�ห�รว่�งและเครื่องดื่มในก�รจัดประชุมร�ชก�ร	ให้เป็นไปต�มที่สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 (น�ยอภิช�ติ	จีระวุฒิ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	308/2557

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรงำนของส่วนรำชกำร

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�น

ของส่วนร�ชก�ร	ให้มีคว�มเหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ในปัจจุบัน	โดยยกเลิกระเบียบกระทรวงก�รคลัง

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	พ.ศ.	2549	และกำ�หนดให้ถือปฏิบัติ 

ต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	 

พ.ศ.	2553	แทน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เป็นไปอย่�งคล่องตัว	 สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2553	 จึงยกเลิกคำ�สั่ง 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ที่	303/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�ดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่�ง	ๆ 	

ค่�พวงม�ล�	และพ�นประดับพุ่มดอกไม้	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 2.	 ที่	 307/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยประเภทต่�ง	 ๆ	 

ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 3.	 ที่	 313/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�บริก�ร 

และสถ�นที่	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 4.	 ที่	 315/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกค่�ใช้จ่�ยในก�รตกแต่งและ 

ประดับไฟฟ้�บริเวณอ�ค�รที่ทำ�ก�ร	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 5.	 ที่	 329/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินค่�โทรศัพท์	 ค่�โทรส�ร	 

และค่�ส่งไปรษณียภัณฑ์	ลงวันที่	15	สิงห�คม	พ.ศ.	2546

	 6.	 ท่ี	 340/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยบ�งประเภท	 ลงวันที่	 15	 

สิงห�คม	พ.ศ.	2546
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	 7.	 ที	่575/2547	เรือ่ง	มอบอำ�น�จก�รเบกิค่�ใช้จ่�ยในก�รจ้�งเหม�บริก�รบ�งประเภท	

ลงวันที่	6	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2547

	 8.	 ที่	 1030/2548	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติเบิกจ่�ยค่�พ�นพุ่มทอง-พุ่มเงิน	 

เพื่อใช้ในวันสำ�คัญต่�ง	ๆ	ลงวันที่	27	กันย�ยน	พ.ศ.	2548

	 9.	 ที่	527/2551	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รเบิกจ่�ยเงินเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รง�น

ของส่วนร�ชก�ร	ลงวันที่	21	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2551

และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	ข้อ	8	ข้อ	10	ข้อ	11	ข้อ	12	ข้อ	14	ข้อ	15	ข้อ	16	ข้อ	17	 

และข้อ	18	แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบกิจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รบรหิ�รง�นของส่วนร�ชก�ร	

พ.ศ.	 2553	 เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	จงึมอบอำ�น�จก�รอนมุตักิ�รเบกิจ่�ยค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�ร	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 หรือผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรยีน	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณ	ีปฏบิติัร�ชก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	โดยคำ�นงึถึงคว�มจำ�เป็น	เหม�ะสม	ประหยัด	ภ�ยในวงเงนิท่ีอยูใ่นคว�มรบัผดิชอบ 

และเพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ	 ยกเว้นอัตร�ก�รเบิกจ่�ยค่�อ�ห�ร	 ค่�อ�ห�รว่�ง 

และเครื่องดื่มในก�รจัดประชุมร�ชก�ร	 ให้เป็นไปต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

กำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557

	 (น�ยอภิช�ติ	จีระวุฒิ)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



41

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1386/2559

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรแต่งตัง้บุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผูใ้ช้งำน

ในระบบ	KTB	Corporate	Online	(Company	User)

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รจ่�ยเงิน	 

ก�รรับเงิน	และก�รนำ�เงินส่งคลังของส่วนร�ชก�รผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	(KTB	Corporate	Online)	

เพือ่ให้ส่วนร�ชก�รถอืปฏบิตัิ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	และหนงัสอืกระทรวงก�รคลงั	ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	0402.2/ว	109	 

ลงวันที่	 9	 กันย�ยน	 2559	 เรื่อง	 ก�รกำ�หนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้�ใช้ง�นในระบบ	 KTB	Corporate	 

Online	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงมอบให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษที่เป็นหน่วยง�นผู้เบิก	 หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนที่เป็น 

หน่วยง�นผู้เบิก	 แล้วแต่กรณี	 มีอำ�น�จแต่งตั้งบุคคลในสังกัด	 เพ่ือปฏิบัติหน้�ที่เป็นผู้ใช้ง�นในระบบ	 

KTB	Corporate	Online	(Company	User)	แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	28	กันย�ยน	พ.ศ.	2559

	 (น�ยอำ�น�จ	วิชย�นุวัติ)

	 ผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1340/2560

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจเก่ียวกบักำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั

	 ด้วย	พระร�ชบญัญตักิ�รจดัซือ้จัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	กำ�หนดให้

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	หรือก�รบริห�รพัสดุในกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

ประก�ศ	ข้อบญัญตั	ิและข้อกำ�หนดใด	ๆ 	ของหน่วยง�นของรฐัทีอ่ยู่ภ�ยใต้ข้อบงัคบัแห่งพระร�ชบัญญตันิี้	 

และกระทรวงก�รคลังได้กำ�หนดระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�ร 

พัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 รวมท้ังกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก�รพัสดุ	 เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 

และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รสั่งซื้อหรือส่ังจ้�งและก�รบริห�รง�นพัสดุของหน่วยง�นในสังกัด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เก่ียวกับก�รพัสดุ	 จึงยกเลิกคำ�สั่ง 

มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รพัสดุ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	22/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จ

เกี่ยวกับก�รพัสดุ	สั่ง	ณ	วันที่	8	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

	 2.	 คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	46/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จ

เกี่ยวกับก�รพัสดุ	สั่ง	ณ	วันที่	8	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2546

และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 และข้อ	 7	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 จึงมอบอำ�น�จก�รสั่งซ้ือหรือสั่งจ้�ง	 
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ก�รสั่งจ้�งง�นจ้�งออกแบบหรือควบคุมง�นก่อสร้�ง	 และก�รดำ�เนินก�รท้ังปวงต�มพระร�ชบัญญัติ

ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจดัซือ้จดัจ้�งและก�รบรหิ�รพสัดภุ�ครฐั	พ.ศ.	 2560	 รวมทัง้กฎกระทรวงทีเ่กีย่วกบัก�รพสัดทุกุกรณ ี

ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศึกษ�	หรอืโรงเรยีน	หรอืศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	แล้วแต่กรณ	ีทัง้เงินงบประม�ณ 

และเงินนอกงบประม�ณ	 (ยกเว้นเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�)	 ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที ่

ก�รศึกษ�	หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	หรือผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณี	ดำ�เนินก�ร 

วงเงินครั้งหนึ่งเต็มวงเงินที่เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีอำ�น�จ	 โดยคำ�นึงถึง 

คว�มคุ้มค่�	คว�มโปร่งใส	ส�ม�รถตรวจสอบได้	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท�งร�ชก�ร	ภ�ยในวงเงิน

ที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	24	สิงห�คม	พ.ศ.	2560

	 (น�ยก�รุณ	สกุลประดิษฐ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1341/2560

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจเก่ียวกบัเงินรำยได้สถำนศกึษำ

	 ด้วย	พระร�ชบญัญตักิ�รจดัซือ้จัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	กำ�หนดให้

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	หรือก�รบริห�รพัสดุในกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	

ประก�ศ	ข้อบญัญตั	ิและข้อกำ�หนดใด	ๆ 	ของหน่วยง�นของรฐัทีอ่ยู่ภ�ยใต้ข้อบงัคบัแห่งพระร�ชบัญญตันิี้	 

และกระทรวงก�รคลังได้กำ�หนดระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�ร 

พัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 รวมท้ังกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก�รพัสดุ	 เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 

และแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ

	 ดงันัน้	เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รเงนิร�ยได้สถ�นศกึษ�มคีว�มคล่องตวัและเกิดประโยชน์

ต่อผู้เรียนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 สอดคล้องกับก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�	 

จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	 1505/2551	 เรื่อง	 ก�รมอบอำ�น�จ

เกี่ยวกับเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�	สั่ง	ณ	วันที่	26	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2551	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	ข้อ	41	แห่งระเบยีบก�รเกบ็รักษ�เงินและก�รนำ�เงินส่งคลัง 

ในหน้�ท่ีของอำ�เภอและก่ิงอำ�เภอ	 พ.ศ.	 2520	 ข้อ	 51	 แห่งระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลัง	 

ก�รเก็บรักษ�เงินและก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 7	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	ข้อ	11	แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

เงินร�ยได้สถ�นศึกษ�ของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล	 พ.ศ.	 2546	 และข้อ	 9	 แห่งระเบียบสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นว่�ด้วยก�รบรหิ�รจดัก�รเกีย่วกบัเงนิร�ยได้สถ�นศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ที่เป ็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 พ.ศ.	 2549	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติจ ่�ยเงิน	 

ก�รอนุมัติจ ่�ยเงินยืม	 ก�รก่อหนี้ผูกพัน	 ก�รส่ังซ้ือหรือส่ังจ้�ง	 ก�รส่ังจ้�งง�นจ้�งออกแบบ 

หรือควบคุมง�นก่อสร้�ง	 และก�รดำ�เนินก�รทั้งปวงต�มพระร�ชบัญญัติก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
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และก�รบรหิ�รพสัดภุ�ครฐั	พ.ศ.	2560	รวมทัง้กฎกระทรวงทีเ่กีย่วกับก�รพัสดุทกุกรณ	ีด้วยเงินร�ยได้

สถ�นศึกษ�ให้บคุคลดงัต่อไปนี	้ปฏิบตัริ�ชก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ดงันี้

	 1.	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 หรือผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	

15	ล้�นบ�ท

	 2.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	20	ล้�นบ�ท

	 3.	 ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	20	ล้�นบ�ท

	 4.	 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	25	ล้�นบ�ท

	 5.	 รองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	หรอืผูช่้วยเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�ร

ก�รศกึษ�ขั้นพื้นฐ�น	หรือทีป่รึกษ�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	แล้วแตก่รณี	ที่ได้รบั

มอบอำ�น�จใหร้ับผิดชอบก�รปฏิบตัิร�ชก�รของสำ�นกัก�รคลงัและสินทรัพย	์สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	40	ล้�นบ�ท

	 นอกเหนอืจ�กทีก่ำ�หนดไว้ในคำ�ส่ังนี	้ให้เป็นอำ�น�จของเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	24	สิงห�คม	พ.ศ.	2560

	 (น�ยก�รุณ	สกุลประดิษฐ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



46

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1365/2560

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร

	 เพือ่ให้ก�รพจิ�รณ�อนมุตักิ�รเดินท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จักรของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	

และพนักง�นร�ชก�รทุกตำ�แหน่งในสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�และในสถ�นศึกษ�เป็นไปด้วย 

คว�มรวดเรว็และมีประสทิธภิ�พยิง่ข้ึน	จงึให้ยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	

ที่	1874/2558	สั่ง	ณ	วันที่	25	ธันว�คม	พ.ศ.	2558	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	30	(2)	และม�ตร�	45	(3)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ข้อ	 4	 แห่งระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 

พนักง�นร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2547	 กับข้อ	 11	 แห่งระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุมัติให้ 

เดนิท�งไปร�ชก�รและจดัประชมุของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2524	เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�น 

จึงมอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�	 และผู ้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ� 

ปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

	 1.	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�ง 

ไปร�ชก�รของตนเองภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร	 เม่ืออนุมัติแล้วให้ร�ยง�นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บเดือนละหนึ่งครั้ง

	 2.	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�ง

ไปร�ชก�รของข้�ร�ชก�ร	 ลูกจ้�ง	 และพนักง�นร�ชก�รทุกตำ�แหน่งในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

ไปร�ชก�รภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

	 3.	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�ง 

ไปร�ชก�รของผู้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�	 ไปร�ชก�รภ�ยนอกจังหวัด	 หรือนอกเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

กรณีเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีพื้นที่รับผิดชอบม�กกว่�หนึ่งจังหวัด	แล้วแต่กรณี
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	 4.	 ให้ผู ้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�งไปร�ชก�รของ

ตนเองภ�ยในจงัหวดั	หรอืภ�ยในเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�กรณเีขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ�มพีืน้ทีร่บัผดิชอบม�กกว่� 

หนึ่งจังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 เมื่ออนุมัติแล้วให้ร�ยง�นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บ 

เดือนละหนึ่งครั้ง

	 5.	 ให้ผู ้อำ�นวยก�รสถ�นศึกษ�มีอำ�น�จพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�งไปร�ชก�ร 

ของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	พนักง�นร�ชก�รทุกตำ�แหน่งในสถ�นศึกษ�ไปร�ชก�รภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	28	สิงห�คม	พ.ศ.	2560

	 สั่ง	ณ	วันที่	28	สิงห�คม	พ.ศ.	2560

	 (น�ยก�รุณ	สกุลประดิษฐ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1676/2560

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจเก่ียวกบักำรจัดซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครฐั	(ส่วนกลำง)

	 เพื่อให้ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐของหน่วยง�นภ�ยในสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 มีคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	 จึงยกเลิกคำ�สั่ง

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	 ท่ี	 1342/2560	 เร่ือง	มอบอำ�น�จเกีย่วกบัก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 (ส ่วนกล�ง)	 สั่ ง	 ณ	 วันท่ี	 24	 สิงห�คม	 พ.ศ.	 2560	 และ 

ให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 และข้อ	 7	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 จึงมอบอำ�น�จก�รสั่งซ้ือหรือสั่งจ้�ง	 

ก�รสัง่จ้�งง�นจ้�งทีป่รกึษ�	ก�รสัง่จ้�งง�นจ้�งออกแบบหรอืควบคมุง�นก่อสร้�ง	และก�รดำ�เนนิก�รทัง้ปวง 

ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รจัดซือ้จดัจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	 2560	 ระเบยีบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รพัสดุทุกกรณี	 ทั้งเงินงบประม�ณและเงินนอกงบประม�ณ	 (ยกเว้นเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�)	 

ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

	 1.	 มอบอำ�น�จให้รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	หรอืผูช่้วยเลข�ธกิ�ร

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 หรือที่ปรึกษ�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

แล้วแต่กรณี	 ที่ได้รับมอบอำ�น�จให้รับผิดชอบก�รปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 

ดำ�เนินก�รวงเงินครั้งหนึ่งเต็มวงเงินที่เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีอำ�น�จ

	 2.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ดำ�เนินก�รวงเงินคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกิน	3,000,000	บ�ท	(ส�มล้�นบ�ทถ้วน)	ยกเว้นเงินสวัสดิก�รและเงินกองทุนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

ให้มีอำ�น�จก่อหนี้ผูกพัน	วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	100,000	บ�ท	(หนึ่งแสนบ�ทถ้วน)
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	 3.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่บรหิ�รง�นพสัด	ุสำ�นกัก�รคลงัและสนิทรพัย์	ดำ�เนนิก�ร 

วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	20,000	บ�ท	(สองหมื่นบ�ทถ้วน)

	 4.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัทุกสำ�นกั	หรือผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	

หรอืผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่ตรวจสอบภ�ยใน	แล้วแต่กรณ	ี(ยกเว้นผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์)	

สำ�หรับก�รสั่งซื้อหรือส่ังจ้�งของสำ�นัก	 หรือกลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	 หรือกลุ่มตรวจสอบภ�ยใน	 

แล้วแต่กรณี	ด้วยเงินงบประม�ณ	วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	200,000	บ�ท	(สองแสนบ�ทถ้วน)

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	18	ตุล�คม	พ.ศ.	2560

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1677/2560

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรมอบโอนพสัดุ

	 เพือ่ให้ก�รบรหิ�รพสัดุของหน่วยง�นในสังกดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น 

เป็นไปด้วยคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	 สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

และก�รบรหิ�รพัสดภุ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	รวมทัง้กฎกระทรวงทีเ่กีย่วกับก�รพัสดุ	จึงยกเลิกคำ�ส่ังสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	108/2547	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รมอบโอนพัสดุ	สั่ง	ณ	วันที่	9 

มกร�คม	พ.ศ.	2547	และ	ที่	385/2548	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รมอบโอนพัสดุ	สั่ง	ณ	วันที่	12	เมษ�ยน	

พ.ศ.	2548	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 และข้อ	 7	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	จึงมอบอำ�น�จก�รดำ�เนินก�รมอบโอนพัสดุ

ของหน่วยง�นในสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	 ให้บคุคลต่อไปนีป้ฏบิตัริ�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�	 ดำ�เนินก�รมอบโอนพัสดุ 

ของสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ให้กบัหน่วยง�นในสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

และสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รภ�ค	 หรือสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 สังกัดสำ�นักง�นปลัด 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ซึ่งตั้งอยู่ภ�ยในจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 2.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 ดำ�เนินก�รมอบโอนพัสดุของโรงเรียนให้กับ 

หน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 3.	 มอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 ดำ�เนินก�รมอบโอนพัสดุ 

ของศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษให้กับหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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	 4.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกับรหิ�รง�นก�รศกึษ�พเิศษ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ดำ�เนนิก�รมอบโอนพสัดขุองสำ�นกับรหิ�รง�นก�รศกึษ�พเิศษให้ศนูย์ก�รศกึษ�พิเศษ 

และโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	18	ตุล�คม	พ.ศ.	2560

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	564/2561

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรจัดท่ีพกัและกำรก�ำหนดวธิปีฏิบัติในกำรจดัข้ำรำชกำร	

เข้ำพักอำศยัในทีพ่กัของทำงรำชกำร

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในก�รจัดข้�ร�ชก�ร 

เข้�พกัอ�ศัยในทีพ่กัของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2551	ต�มหนงัสือกระทรวงก�รคลัง	ด่วนทีสุ่ด	ที	่กค	0422.3/ 

ว	106	ลงวันที่	23	กันย�ยน	2551	และให้ถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในก�รจัดข้�ร�ชก�ร 

เข้�พกัอ�ศัยในทีพ่กัของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2560	ต�มหนงัสือกระทรวงก�รคลัง	ด่วนทีสุ่ด	ที	่กค	0408.5/

ว	147	ลงวันที่	5	กันย�ยน	2560	แทน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รจัดที่พักและก�รกำ�หนดวิธีปฏิบัติในก�รจัดข้�ร�ชก�รเข้�พักอ�ศัย 

ในที่พักของท�งร�ชก�ร	 สำ�หรับหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

เป็นไปอย่�งคล่องตัว	 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในก�รจัดข้�ร�ชก�รเข้�พักอ�ศัยในท่ีพัก

ของท�งร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2560	 ท่ีกระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	306/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รจัดที่พักและก�รกำ�หนดวิธีปฏิบัติในก�รจัด 

ข้�ร�ชก�รเข้�พักอ�ศัยในที่พักของท�งร�ชก�ร	 ลงวันที่	 12	 มีน�คม	 พ.ศ.	 2557	 และให้ใช้คำ�สั่ง 

ฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2553	และข้อ	4	ของหลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัใินก�รจดัข้�ร�ชก�ร

เข้�พกัอ�ศัยในทีพ่กัของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2560	ต�มหนงัสือกระทรวงก�รคลัง	ด่วนทีสุ่ด	ที	่กค	0408.5/ 

ว	 147	 ลงวันท่ี	 5	 กันย�ยน	 2560	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 จึงมอบอำ�น�จ 

ในก�รจัดท่ีพักและก�รกำ�หนดวิธีปฏิบัติในก�รจัดข้�ร�ชก�รเข้�พักอ�ศัยในท่ีพักของท�งร�ชก�ร 

ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
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	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 สำ�หรับที่พักที่อยู ่ใน 

คว�มควบคุม	ดูแลและรับผิดชอบของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

	 2.	 มอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 สำ�หรับที่พักที่อยู ่ในคว�มควบคุม	 ดูแล 

และรับผิดชอบของโรงเรียน

	 3.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 สำ�หรับที่พักที่อยู่ในคว�มควบคุม	

ดูแลและรับผิดชอบของศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ

โดยผู้รับมอบอำ�น�จจะต้องกำ�หนดให้ชัดเจนว่�ที่พักที่อยู่ในคว�มควบคุม	ดูแลและรับผิดชอบ	จัดเป็น

ที่พักสำ�หรับข้�ร�ชก�รระดับใด	 และดำ�เนินก�รจัดข้�ร�ชก�รเข้�พักอ�ศัยให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ ์

และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 โดยคำ�นึงถึงต�มคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 และ 

เพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ	 พร้อมทั้งจัดทำ�ทะเบียนควบคุมก�รจัดข้�ร�ชก�รเข้�และ 

ออกจ�กที่พักของท�งร�ชก�รเพื่อก�รตรวจสอบต่อไป

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2561

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	565/2561

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจอนุมตักิำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศกึษำของบุตร

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ย 
เงินสวสัดกิ�รเกีย่วกบัก�รศกึษ�ของบุตร	 เพือ่ให้เกดิคว�มเหม�ะสมกบัสภ�วก�รณ์ปัจจบุนัและคล่องตวั 
ในท�งปฏิบัติยิ่งข้ึน	 รวมท้ังสอดคล้องกับพระร�ชกฤษฎีก�เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	
พ.ศ.	2523	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชกฤษฎีก�เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	(ฉบับที่	7)	
พ.ศ.	2554

	 ดงัน้ัน	เพือ่ให้ก�รเบิกจ่�ยเงนิสวัสดกิ�รเกีย่วกบัก�รศกึษ�ของบตุรของหน่วยง�นในสงักดั 
เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยเงินสวัสดิก�ร
เกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	พ.ศ.	2560	จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	
ที่	 305/2557	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกเงินค่�สวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 สั่ง	 ณ	 
วันที่	12	มีน�คม	พ.ศ.	2557	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 
กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2553	และข้อ	13	(3)	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ย 
เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	พ.ศ.	 2560	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 
จึงมอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รและ 
ลูกจ้�งประจำ�ในสังกัดให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 หรือผู ้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 
หรือผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณี	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2561

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	566/2561

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจอนมุตักิำรเบกิจ่ำยเงนิสวสัดิกำรเกีย่วกบักำรศกึษำของบุตร	(ส่วนกลำง)

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ปรับปรุงระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยเงิน

สวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	เพื่อให้เกิดคว�มเหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบัน	และคล่องตัว 

ในท�งปฏิบัติยิ่งข้ึน	 รวมท้ังสอดคล้องกับพระร�ชกฤษฎีก�เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	

พ.ศ.	2523	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชกฤษฎีก�เงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	(ฉบับที่	7)	

พ.ศ.	2554

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	 สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 พ.ศ.	 2560	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 ท่ี	 1497/2558	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จอนุมัติก�รเบิกเงินค่�สวัสดิก�รเกี่ยวกับ 

ก�รศึกษ�ของบุตร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	14	ตุล�คม	พ.ศ.	2558	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มข้อ	 5	 ข้อ	 13	 (1)	 (2)	 และข้อ	 15	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 พ.ศ.	 2560	 จึงมอบอำ�น�จให้บุคคล 

ในสงักดัสำ�นกัก�รคลงัและสนิทรัพย์	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น 

ดังนี้

	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ลงน�มหนังสือแจ้งหรือ 

ตอบรบัก�รใช้สทิธ	ิและอนมุตักิ�รเบกิจ่�ยเงนิสวสัดิก�รเกีย่วกบัก�รศกึษ�ของบตุร	สำ�หรับข้�ร�ชก�ร	

ลูกจ้�งประจำ�	และผู้รับบำ�น�ญหรือเบี้ยหวัด

	 2.	 มอบอำ�น�จให้น�งส�วฐติพร	อบุลสิงห์	ตำ�แหน่งนกัวชิ�ก�รเงินและบญัชชีำ�น�ญก�ร 

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งนักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	 ลงน�มหนังสือแจ้งหรือตอบรับ 

ก�รใช้สิทธิ	 และอนุมัติก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 สำ�หรับข้�ร�ชก�ร	 

ลูกจ้�งประจำ�	และผู้รับบำ�น�ญหรือเบี้ยหวัด
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	 3.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่บรหิ�รเงนินอกงบประม�ณและเงนิสวสัดกิ�ร	อนมุตัิ

ก�รเบกิจ่�ยเงินสวสัดกิ�รเกีย่วกบัก�รศกึษ�ของบุตร	สำ�หรบัข้�ร�ชก�ร	ลกูจ้�งประจำ�	และผูร้บับำ�น�ญ

หรือเบี้ยหวัด

	 4.	 ก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 สำ�หรับผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 มอบอำ�น�จให้น�งส�วฐิตพร	 อุบลสิงห์	 ตำ�แหน่งนักวิช�ก�รเงินและ

บัญชีชำ�น�ญก�ร	 รักษ�ก�รในตำ�แหน่งนักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	 หรือผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มบริห�รเงินนอกงบประม�ณและเงินสวัสดิก�ร	เป็นผู้อนุมัติ

	 5.	 ก�รอนุมัติเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รศึกษ�ของบุตร	 สำ�หรับผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ ่มบริห�รเงินนอกงบประม�ณและเงินสวัสดิก�ร	 มอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลัง 

และสินทรัพย์	 หรือน�งส�วฐิตพร	 อุบลสิงห์	 ตำ�แหน่งนักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร 

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งนักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	เป็นผู้อนุมัติ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	9	มีน�คม	พ.ศ.	2561

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



57

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1062/2561

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรตดิต้ังและใช้โทรศพัท์ของทำงรำชกำร

	 ด้วยปัจจบัุนระบบก�รสือ่ส�รโทรคมน�คม	ได้มีก�รพฒัน�เพือ่ให้บรกิ�รโทรศพัท์ส�ม�รถ

ใช้บรกิ�รใหม่	ๆ 	ได้หล�ยชนดิ	รวมทัง้บรกิ�รอนิเทอร์เนต็คว�มเรว็สงู	เพือ่ประโยชน์ในก�รค้นห�ข้อมลู

ในก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 และเพื่อให้ก�รใช้และก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับโทรศัพท ์

ของท�งร�ชก�ร	 (โทรศัพท์พื้นฐ�นและโทรศัพท์เคลื่อนที่)	 มีคว�มเหม�ะสม	 ชัดเจน	 สอดคล้องกับ 

สภ�พก�รณ์ปัจจุบัน	 และเพ่ือให้เกิดคว�มคุ้มค่�จ�กก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณของส่วนร�ชก�ร	

กระทรวงก�รคลังจึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของท�งร�ชก�ร	 โดยคณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเมื่อวันที่	24	สิงห�คม	2553	ร�ยละเอียดต�มหนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	 

ที่	นร	0506/ว	158	ลงวันที่	30	สิงห�คม	2553	และมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่	1	มีน�คม	2554	ต�มหนังสือ

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	0506/ว	29	ลงวันที่	10	มีน�คม	2554

	 ดังน้ัน	 เพื่อให้ก�รติดตั้งโทรศัพท์	 ก�รใช้โทรศัพท์	 และก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับ 

โทรศัพท์ของท�งร�ชก�รของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 โรงเรียน	 และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 

สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 จึงยกเลิกคำ�ส่ังสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ท่ี	 1241/2547	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รติดต้ังและย้�ย 

โทรศัพท์ประจำ�สถ�นที่ร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	1	เมษ�ยน	พ.ศ.	2547	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับท่ี	 2)	 พ.ศ.	 2553	 หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	 ด่วนที่สุด	 

ที	่นร	0506/ว	158	ลงวนัที	่30	สงิห�คม	2553	และ	ด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	0506/ว	29	ลงวนัที	่10	มนี�คม	2554 

เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นจงึมอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�	 
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ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	และผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณี	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเกี่ยวกับ

ก�รจัดห�	 ก�รติดตั้ง	 ก�รย้�ย	 ก�รควบคุมก�รใช้และก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับค่�โทรศัพท์ของ 

ท�งร�ชก�ร	ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	24	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2561

	 (น�ยณรงค์	แผ้วพลสง)

	 รองเลข�ธิก�ร	รักษ�ร�ชก�รแทน

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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หลักเกณฑ์กำรติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนในสังกัด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(ยกเว้นส่วนกลำง)

	 เพือ่ให้ก�รใช้และก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเกีย่วกบัโทรศพัท์ของหน่วยง�นในสงักดัสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 (โทรศัพท์พื้นฐ�นและโทรศัพท์เคลื่อนที่)	 มีคว�มเหม�ะสมกับ 

สภ�พก�รณ์ปัจจบัุน	สอดคล้องกบัมตคิณะรฐัมนตรตี�มหนงัสอืสำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร	ีด่วนท่ีสดุ	 

ที	่นร	0506/ว	158	ลงวนัที	่30	สงิห�คม	2553	และ	ด่วนทีส่ดุ	ที	่นร	0506/ว	29	ลงวนัที	่10	มนี�คม	2554 

รวมทั้งเพื่อให้เกิดคว�มคุ้มค่�จ�กก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณ	 จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้หน่วยง�น 

ในสังกัดถือปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

 1.	 โทรศพัท์พืน้ฐำนประจ�ำส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ	โรงเรียน	และศนูย์กำรศกึษำพิเศษ

	 	 1.1	 ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�	ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	และผู้อำ�นวยก�ร 

ศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	แล้วแต่กรณ	ีอนมุตักิ�รจัดห�	ก�รติดต้ัง	ก�รย้�ย	ก�รควบคมุก�รใช้โทรศพัท์พืน้ฐ�น 

ประจำ�สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 โรงเรียน	 และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 แล้วแต่กรณี	 โดยคำ�นึงถึง 

คว�มจำ�เป็น	เหม�ะสม	เพือ่มใิห้เกดิภ�ระกบัเงนิงบประม�ณของท�งร�ชก�ร	สำ�หรบัก�รจดัห�โทรศพัท์

ให้ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รจัดซ้ือจัดจ้�งพัสดุภ�ครัฐและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 

พ.ศ.	 2560	 ระเบียบและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับก�รจัดซ้ือจัดจ้�งพัสดุภ�ครัฐและก�รบริห�ร 

พัสดุภ�ครัฐ

	 	 1.2	 ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับค่�โทรศัพท์พื้นฐ�น	 ให้เบิกจ่�ยได้เท่�ที่จ่�ยจริง 

จ�กเงินงบประม�ณ	 งบดำ�เนินง�น	 หรืองบร�ยจ่�ยใดที่มีลักษณะเดียวกัน	 หรือเงินนอกงบประม�ณ 

ที่กำ�หนดให้ใช้จ่�ยในลักษณะงบดำ�เนินง�น	 หรือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รดังกล่�ว	 ต�มร�ยก�ร 

ที่มติคณะรัฐมนตรีให้คว�มเห็นชอบ	ดังนี้

	 	 	 -	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รติดตั้ง	เช่น	ค่�คู่ส�ย

	 	 	 -	 เครื่องโทรศัพท์	อุปกรณ์	ส�ยภ�ยในบริเวณอ�ค�ร	และค่�ซ่อมบำ�รุงรักษ�

	 	 	 -	 ค่�เช่�เลขหม�ย	ค่�ใช้ก�รบรกิ�รร�ยเดอืน	รวมถงึค่�ใช้จ่�ยทีต้่องชำ�ระพร้อมกนั

	 	 1.3	 ก�รใช้โทรศัพท์พื้นฐ�นเพ่ือโทรท�งไกลภ�ยในประเทศ	 จะต้องเป็นเร่ืองท่ีม ี

คว�มจำ�เป็นเร่งด่วน	 ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 โรงเรียน	 และ 

ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อมิให้เกิดคว�มเสียห�ยกับท�งร�ชก�ร	 โดยให้จัดทำ�ทะเบียน

ควบคุมก�รใช้โทรศัพท์ต�มแบบที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 และจัดเก็บไว้	 ณ	 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�	โรงเรียน	และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณี	เพื่อก�รตรวจสอบต่อไป
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	 	 1.4	 กรณีที่มีคว�มจำ�เป ็นเร ่งด ่วนต้องใช ้โทรศัพท์พื้นฐ�นเพื่อโทรท�งไกล 
ภ�ยในประเทศในก�รติดต่อธรุะส่วนตวั	ผูใ้ช้จะต้องรบัผดิชอบค่�ใช้จ่�ยทีเ่กดิขึน้	รวมถงึค่�ใช้จ่�ยทีต้่องชำ�ระ 
พร้อมกันด้วย
 2.	 โทรศัพท์พื้นฐำนประจ�ำบ้ำนพักของทำงรำชกำร
	 	 2.1	 ก�รติดต้ังโทรศัพท์พื้นฐ�นประจำ�บ้�นพักของท�งร�ชก�ร	 ให้ติดตั้งสำ�หรับ 
บ้�นพักผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 บ้�นพักผู ้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 และบ้�นพัก 
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 แล้วแต่กรณี	 ได้จำ�นวน	 1	 เลขหม�ย	 เพื่อใช้ในก�รติดต่อร�ชก�ร 
นอกเวล�ร�ชก�รภ�ยในประเทศ	 ซึ่งส�ม�รถใช้บริก�รอินเทอร์เน็ตและบริก�รอื่นท่ีจะมีในอน�คตได้	
โดยรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยต่�ง	ๆ	เอง	
	 	 2.2	 ค่�รกัษ�เลขหม�ย	 รวมถงึค่�ใช้จ่�ยทีต้่องชำ�ระพร้อมกนั	 สำ�หรบัโทรศพัท์พืน้ฐ�น 
ประจำ�บ้�นพักของท�งร�ชก�รต�มข้อ	 2.1	 ที่ว่�งหรืออยู ่ระหว่�งก�รจัดให้ข้�ร�ชก�รเข้�พัก	 
ให้เบิกจ่�ยจ�กเงินงบประม�ณ	 งบดำ�เนินง�น	 หรืองบร�ยจ่�ยใดท่ีมีลักษณะเดียวกัน	 หรือ 
เงนินอกงบประม�ณทีก่ำ�หนดให้ใช้จ่�ยในลกัษณะงบดำ�เนนิง�น	หรือทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ก�รดังกล่�ว
	 	 2.3	 เมื่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 และ 
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณี	พ้นจ�กตำ�แหน่งไม่ว่�กรณีใด	ๆ	ในสำ�นักง�นเขตพื้นที่
ก�รศึกษ�	โรงเรียน	และศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	แล้วแต่กรณ	ีหรอืหมดคว�มจำ�เป็นในก�รใช้โทรศพัท์พ้ืนฐ�น 
ประจำ�บ้�นพกั	 ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 และผู้อำ�นวยก�ร 
ศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	แล้วแต่กรณ	ีสัง่ถอนก�รติดต้ังโทรศพัท์โดยเร็ว	เพ่ือมใิห้เป็นภ�ระด้�นงบประม�ณ
ของท�งร�ชก�ร
 3.	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	(มือถือ)	ของทำงรำชกำร	ประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
	 	 3.1	 ก�รจัดห�โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและเลขหม�ย	 (ซิมก�ร์ด)	 เพ่ือใช้ประจำ�สำ�นักง�น 
เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	(มไิด้มอบให้ข้�ร�ชก�รผูใ้ดไว้ถอืครอง)	ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น
เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	โดยให้พจิ�รณ�ถึงคว�มจำ�เป็น	เหม�ะสม	รวมทัง้มกี�รเปรียบเทยีบค่�ใช้จ่�ยจ�กก�ร 
ใช้โทรศพัท์เคลือ่นที	่(มอืถอื)	จะต้องเป็นก�รลดค่�ใช้จ่�ย	ประหยดัและคุม้ค่�กว่�ก�รใช้โทรศพัท์พืน้ฐ�น 
ประจำ�สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 รวมทั้งส�ม�รถบริห�รจัดก�รงบประม�ณที่มีอยู่ให้เพียงพอ 
สำ�หรับก�รจัดห�และก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่	 	 (ไม่เป็นส�เหตุ
ในก�รขอจัดตั้งงบประม�ณเพิ่มแต่อย่�งใด)
	 	 	 สำ�หรับก�รจัดห�โทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหม�ย	 (ซิมก�ร์ด)	 เพื่อใช้ประจำ�
โรงเรียนและศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	ให้เป็นอำ�น�จของเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 	 3.2	 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเลขหม�ย	 (ซิมก�ร์ด)	 ที่จะเบิกค่�ใช้จ่�ยจ�กเงินของ 
ท�งร�ชก�รได้	จะต้องได้ม�โดยวธิกี�รต�มพระร�ชบญัญติัก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ 
พ.ศ.	 2560	 ระเบียบและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 
หรอืได้รบับรจิ�คเพือ่ใช้ในร�ชก�ร	ซึง่ต้องลงบญัชหีรอืทะเบยีนเป็นพสัดุของท�งร�ชก�ร	โดยให้เบกิจ่�ย 
เมื่อได้รับแจ้งให้ชำ�ระหนี้จ�กเงินงบประม�ณ	 งบดำ�เนินง�น	 หรืองบร�ยจ่�ยใดที่มีลักษณะเดียวกัน	 

หรอืเงินนอกงบประม�ณทีก่ำ�หนดให้ใช้จ่�ยในลักษณะงบดำ�เนนิง�น	หรือทีม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือก�รดังกล่�ว
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	 	 3.3	 ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รใช้บริก�รโทรศัพท์เคล่ือนท่ีต�มข้อ	 3.1	 

(ค่�เช่�เลขหม�ย	ค่�ใช้บรกิ�ร	รวมถึงค่�ใช้จ่�ยทีต้่องชำ�ระพร้อมกนั	และค่�ซ่อมบำ�รงุรกัษ�)	ให้เบกิจ่�ยได้ 

เฉพ�ะก�รติดต่อร�ชก�รท่ีจำ�เป็นเร่งด่วนนอกที่ตั้งสำ�นักง�นภ�ยในประเทศ	 หรือกรณีที่พิจ�รณ� 

เหน็ว่�ก�รใช้โทรศพัท์เคล่ือนทีจ่ะเป็นก�รประหยดัและคุม้ค่�กว่�ก�รใช้โทรศพัท์พืน้ฐ�น	 โดยให้เบกิจ่�ยได้ 

เท่�ที่จ่�ยจริงจ�กเงินงบประม�ณ	 งบดำ�เนินง�น	 หรืองบร�ยจ่�ยใดที่มีลักษณะเดียวกัน	 หรือ 

เงนินอกงบประม�ณทีก่ำ�หนดให้ใช้จ่�ยในลกัษณะงบดำ�เนนิง�น	หรือทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ก�รดังกล่�ว	

ทั้งนี้	 ให้จัดทำ�ทะเบียนควบคุมก�รใช้ต�มแบบที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 และเก็บไว้	 ณ	 สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�	เพื่อก�รตรวจสอบต่อไป

	 	 3.4	 กรณีที่มีก�รพิจ�รณ�จัดห�โทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหม�ย	 (ซิมก�ร์ด)	 

ต�มข้อ	3.1	เพิม่เตมิแล้ว	ให้พจิ�รณ�ยกเลกิก�รใช้โทรศพัท์พืน้ฐ�นประจำ�สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ด้วย	

เพื่อมิให้เป็นภ�ระงบประม�ณของท�งร�ชก�ร

 4.	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	(มือถือ)	ของทำงรำชกำร	ที่มอบให้บุคคลเป็นผู้ถือครอง

	 	 4.1	 ให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�	ส�ม�รถถอืครองโทรศพัท์เคลือ่นที่	

(มือถือ)	 ของท�งร�ชก�ร	 เพื่อใช้ในก�รติดต่อร�ชก�รนอกเวล�ร�ชก�ร	 หรือนอกที่ตั้งสำ�นักง�น 

ภ�ยในประเทศ	และเพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติร�ชก�รและมิให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ท�งร�ชก�ร

	 	 4.2	 โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเลขหม�ย	 (ซิมก�ร์ด)	 ที่จะเบิกค่�ใช้จ่�ยจ�กเงินของ 

ท�งร�ชก�รได้	 จะต้องได้ม�โดยวธิกี�รต�มพระร�ชบญัญตักิ�รจดัซ้ือจดัจ้�งและก�รบริห�รพสัดภุ�ครฐั 

พ.ศ.	 2560	 ระเบียบและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 

หรือได้รับบริจ�คเพื่อใช้ในร�ชก�ร	ซึ่งต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเป็นพัสดุของท�งร�ชก�ร

	 	 4.3	 อัตร�ค่�ใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (ค่�เช่�เลขหม�ย	 ค่�ใช้บริก�ร	 รวมถึง 

ค่�ใช้จ่�ยที่ต้องชำ�ระพร้อมกัน)	 ให้เป็นไปต�มที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 ซึ่งปัจจุบันถือปฏิบัติต�ม

หนังสือกระทรวงก�รคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0406.4/ว	121	ลงวันที่	29	พฤศจิก�ยน	2553

	 	 	 ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้บริก�ร	 ให้เบิกจ่�ยได้ไม่เกินอัตร�ของแต่ละตำ�แหน่งที่ได้รับ

ก�รบรรจุแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งขณะเกิดค่�ใช้จ่�ย

	 	 4.4	 ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้บริก�รต�มข้อ	4.3	ให้เบิกจ่�ยเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ให้ชำ�ระ

	 	 4.5	 เมื่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	พ้นจ�กตำ�แหน่งไม่ว่�กรณีใด	ๆ 

ในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 หรือหมดคว�มจำ�เป็นในก�รใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ของท�งร�ชก�ร	 

ให้ส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีถือครองพร้อมอุปกรณ์	 (ถ้�มี)	 คืนให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

ให้เสร็จสิ้นภ�ยใน	 30	 วัน	 และกรณีที่มีค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รใช้บริก�รก่อนที่จะพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือ 

หมดคว�มจำ�เป็นในก�รใช้โทรศพัท์	ให้เบกิจ่�ยค่�ใช้บรกิ�รได้จนถงึวนัครบรอบใบแจ้งหนีข้องรอบเดอืนนัน้
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	 อนึ่ง	ก�รเบิกค่�ใช้จ่�ยต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวกับก�รใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่	(มือถือ)	สำ�หรับ

ตำ�แหน่งอื่นที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมิได้กำ�หนดให้ส�ม�รถถือครองโทรศัพท์

เคลื่อนที่	 (มือถือ)	 ของท�งร�ชก�ร	 ไม่ส�ม�รถนำ�ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วเบิกจ�กเงินของท�งร�ชก�รได้	 

(เงินงบประม�ณและเงินนอกงบประม�ณ)

หมำยเหตุ	 หนังสือสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	 ด่วนที่สุด	 ที่	 นร	 0506/ว	 158	 ลงวันที่	 30	 

	 สิงห�คม	2553	และ	ด่วนที่สุด	นร	0506/ว	29	ลงวันที่	10	มีน�คม	2554	ขอให้สืบค้น 

	 จ�กเว็บไซต์
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	2020/2561

เรื่อง	ปรับปรุงกำรมอบอ�ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	

(ส่วนกลำง)

	 เพื่อให้ก�รจัดซ้ือจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐของหน่วยง�นภ�ยในสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 มีคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น	 จึงยกเลิกคำ�สั่ง

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	ที	่1676/2560	เรือ่ง	มอบอำ�น�จเกีย่วกบัก�รจดัซ้ือจดัจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 (ส่วนกล�ง)	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 18	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 2560	 ข้อ	 4	 และ 

ให้ใช้ข้อคว�มต�มคำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	และข้อ	7	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยก�รจดัซ้ือจดัจ้�ง 

และก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	2560	เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	จึงมอบอำ�น�จ

ก�รจดัซือ้จดัจ้�งสนิค้�	ง�นบรกิ�รหรอืง�นก่อสร้�งทีม่กี�รผลิต	จำ�หน่�ย	ก่อสร้�ง	หรือให้บริก�รทัว่ไป	

และมีวงเงินในก�รจัดซื้อจัดจ้�งครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)	ด้วยเงินงบประม�ณ

โดยวิธีเฉพ�ะเจ�ะจง	 ต�มม�ตร�	 56	 วรรคหนึ่ง	 (2)	 (ข)	 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งและ 

ก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และข้อ	 1	 แห่งกฎกระทรวงกำ�หนดวงเงินก�รจัดซื้อจัดจ้�งพัสดุ 

โดยวิธีเฉพ�ะเจ�ะจงวงเงินก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่ไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ	 และวงเงินก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 

ในก�รแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ	พ.ศ.	2560	ให้ไว้	ณ	วันที่	23	สิงห�คม	พ.ศ.	2560	ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก

ทกุสำ�นกั	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่พัฒน�ระบบบรหิ�ร	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่ตรวจสอบภ�ยใน	แล้วแต่กรณ ี

(ยกเว้นผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัก�รคลงัและสนิทรพัย์)	ดำ�เนนิก�รแทน	โดยให้ถอืปฏบิตัติ�มพระร�ชบญัญตั ิ
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ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 ระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วย 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งและก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ	พ.ศ.	 2560	 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับก�รพัสดุ	

และให้คำ�นึงถึงคว�มคุ้มค่�	คว�มโปร่งใส	ส�ม�รถตรวจสอบได้	เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่งบประม�ณปี	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	27	กันย�ยน	พ.ศ.	2561

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	2453/2561

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรพจิำรณำอนมุตักิำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร	(ส่วนกลำง)

	 เพ่ือให้ก�รปฏิบัติร�ชก�รในสำ�นักหรือหน่วยง�น	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	(ส่วนกล�ง)	เป็นไปด้วยคว�มสะดวก	คล่องตัว	และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น	จึงให้ยกเลิกคำ�สั่ง 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่	 1450/2558	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 7	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 2558	 

และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 30	 และม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	2546	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประกอบกับข้อ	11	แห่งระเบียบ

สำ�นกัน�ยกรฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รอนมุตัใิห้เดนิท�งไปร�ชก�รและก�รจัดประชมุของท�งร�ชก�ร	พ.ศ.	2524 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 จึงมอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นกัหรอืหวัหน้�หน่วยง�น	ต�มกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�ร	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติระเบียบ 

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัหรอืหวัหน้�หน่วยง�นต�มประก�ศ 

แบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (เป็นก�รภ�ยใน)	 ปฏิบัติร�ชก�รแทน

ในก�รพิจ�รณ�อนุมัติก�รเดินท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จักร	 สำ�หรับข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งในสำ�นัก

หรือหน่วยง�น	(ส่วนกล�ง)

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	28	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2561

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	279/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมตัใิห้เบกิค่ำเช่ำบ้ำนและอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงนิค่ำเช่ำบ้ำน

	 เพือ่ให้ก�รเบกิค่�เช่�บ้�นข้�ร�ชก�รในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	

เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลิกคำ�ส่ังสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น

ที่	135/2550	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รอนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�น	สั่ง	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2550	

และคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	ที	่92/2553	เรือ่ง	มอบอำ�น�จให้เบกิค่�เช่�บ้�น 

ข้�ร�ชก�ร	(เพิ่มเติม)	สั่ง	ณ	วันที่	25	มกร�คม	พ.ศ.	2553	และให้ใช้ข้อคว�มต�มคำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	 (ฉบบัที	่ 2)	พ.ศ.	2553	 ข้อ	10	 (1)	วรรคสอง	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว่�ด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รเกี่ยวกับก�รเบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2549	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

หนังสือกรมบัญชีกล�ง	ที่	กค	0409.7/849	ลงวันที่	13	มกร�คม	2547	เรื่อง	อำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงิน 

ค่�เช่�บ้�น	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ที่	 กค	 0422.3/ว	 114	 ลงวันที่	 3	 พฤศจิก�ยน	 2552	 

จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�นและอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นข้�ร�ชก�รในสังกัด

สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�	หรอืโรงเรยีน	หรอืศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ	 ให้บคุคลต่อไปนีป้ฏบิติัร�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 อนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�น	 

และอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นของข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�และโรงเรียน 

ในสังกัดที่มิใช่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรงกับสำ�นักง�นคลังจังหวัด

	 	 สำ�หรับก�รขอเบิกค่�เช่�บ้�นของผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�	 

มอบอำ�น�จให้รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	หรอืผูท้ีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มอบหม�ย 

เป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ทำ�หน้�ที่ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์	ซึ่งบุคคลดังกล่�ว

ปฏบิตัหิน้�ทีภ่�ยในสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เดยีวกัน	อนมุตัใิห้เบกิค่�เช่�บ้�นและอนมุตัใิห้เบกิจ่�ยเงนิ 

ค่�เช่�บ้�นของผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
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	 2.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีนทีเ่ป็นหน่วยเบกิจ่�ยตรงกบัสำ�นักง�นคลงัจงัหวดั 

ทั้งที่สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�และสังกัดสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ	 อนุมัติให้ 

เบิกค่�เช่�บ้�นและอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นของข้�ร�ชก�รในโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรง

กับสำ�นักง�นคลังจังหวัด

	 	 สำ�หรับก�รขอเบิกค่�เช่�บ้�นของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรงกับ

สำ�นกัง�นคลงัจงัหวดั	มอบอำ�น�จให้รองผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรียน	หรือกรณทีีโ่รงเรียนไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง	

รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	มอบอำ�น�จให้บุคคลที่โรงเรียนมอบหม�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ทำ�หน้�ที่

เจ�้หน้�ที่ก�รเงนิของโรงเรยีนที่เปน็ข้�ร�ชก�ร	ซึ่งบุคคลดงักล่�วปฏบิัติหน้�ที่ภ�ยในโรงเรียนเดียวกนั	

อนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�นและอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน

	 3.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษทีเ่ป็นหน่วยเบกิจ่�ยตรงกบัสำ�นกัง�น

คลงัจงัหวัด	อนมุตัใิห้เบิกค่�เช่�บ้�นและอนมุตัใิห้เบกิจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นของข้�ร�ชก�รในศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ 

ที่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรงกับสำ�นักง�นคลังจังหวัด

	 	 สำ�หรับก�รขอเบิกค่�เช ่�บ้�นของผู ้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษที่ เป ็น 

หน่วยเบกิจ่�ยตรงกบัสำ�นกัง�นคลงัจงัหวดั	 มอบอำ�น�จให้รองผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศึกษ�พเิศษ	หรอืกรณี 

ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 มอบอำ�น�จให้บุคคล 

ที่ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษมอบหม�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ทำ�หน้�ที่เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน 

ของศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษทีเ่ป็นข้�ร�ชก�ร	ซึง่บุคคลดงักล่�วปฏบิตัหิน้�ทีภ่�ยในศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษเดยีวกนั 

อนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�นและอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นของผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ

	 4.	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนที่มิใช่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรงกับสำ�นักง�น 

คลังจังหวัด	 สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ลงน�มอนุมัติให้เบิกค่�เช่�บ้�นต�มแบบขอรับเงิน 

ค่�เช่�บ้�น	 (แบบ	 6005)	 และลงน�มอนุมัติให้เบิกจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นต�มแบบขอเบิกเงินค่�เช่�บ้�น	

(แบบ	 6006)	 ของข้�ร�ชก�รในโรงเรียน	 (ถือปฏิบัติต�มหนังสือกรมบัญชีกล�ง	 ที่	 กค	 0409.7/849	 

ลงวันที่	13	มกร�คม	2547)

	 	 สำ�หรับก�รขอเบิกค่�เช่�บ้�นของผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนท่ีมิใช่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรง 

กับสำ�นักง�นคลังจังหวัด	 มอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่โรงเรียน 

สังกัดอยู่	เป็นผู้ลงน�มในแบบดังกล่�ว
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	 5.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษทีเ่ป็นหน่วยเบกิจ่�ยตรงกบัสำ�นกัง�น

คลังจังหวัด	หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนสังกัดสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรง 

กับสำ�นักง�นคลังจังหวัด	 และได้รับมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ท่ีเบิกจ่�ยเงินของท�งร�ชก�รให้กับ 

โรงเรียนสังกัดสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษท่ีมิใช่เป็นหน่วยเบิกจ่�ยตรงกับสำ�นักง�นคลังจังหวัด	 

ซึง่ตัง้อยูใ่นส่วนภมิูภ�ค	อนมุตัใิห้เบิกค่�เช่�บ้�นและอนมุตัใิห้เบกิจ่�ยเงนิค่�เช่�บ้�นสำ�หรบัข้�ร�ชก�ร

ในโรงเรยีนสงักดัสำ�นกับรหิ�รง�นก�รศกึษ�พิเศษท่ีมใิช่เป็นหน่วยเบกิจ่�ยตรงกบัสำ�นกัง�นคลังจังหวดั

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2562

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



69

ที่	กค	0409.7/849	 	 กรมบัญชีกล�ง

	 	 ถนนพระร�ม	6	กทม.	10400

	 13	มกร�คม	2547

เรื่อง	 อำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�น

เรียน	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

อ้�งถึง	 หนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ด่วนม�ก	ที่	ศธ	04002/3612

	 ลงวันที่	12	พฤศจิก�ยน	2546

	 ต�มท่ีแจ้งว่�	เมือ่พระร�ชบัญญตัริะเบียบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 7	 กรกฎ�คม	 2546	 ทำ�ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รประถมศึกษ�แห่งช�ติ	 

กรมส�มัญศึกษ�	 กรมวิช�ก�ร	 สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 และสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รอำ�เภอ	 

ยุบรวมกันเป็นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 โดยมีสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

เป็นหน่วยง�นในสงักดั	ตัง้อยูใ่นส่วนภมูภิ�ค	จำ�นวน	175	เขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	แต่เนือ่งจ�กสถ�นศกึษ�ซ่ึงเป็น 

หน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 มีฐ�นะเป็นนิติบุคคลแต่มิได้เป็นผู้เบิกเงินจ�กคลัง	 

จงึไม่ส�ม�รถอนมัุตกิ�รจ่�ยเงนิค่�เช่�บ้�นให้ข้�ร�ชก�รในสถ�นศกึษ�ได้ต�มระเบยีบกระทรวงก�รคลงั	

ว่�ด้วยก�รเบิกจ่�ยเงนิค่�เช่�บ้�นข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2530	ข้อ	8	(2)	ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิคว�มคล่องตวัและ 

ลดขั้นตอนในก�รปฏิบัติง�น	 จึงขออนุมัติให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมอบหม�ย 

ให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทุกเขต	 อนุมัติก�รจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�น 

ของข้�ร�ชก�รในสถ�นศกึษ�ต�มแบบ	6000	และแบบ	6001	ได้เป็นกรณพีเิศษ	ต้ังแต่วันที	่7	กรกฎ�คม	2546 

เป็นต้นไป	คว�มละเอยีดแจ้งแล้ว	น้ัน
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	 กรมบญัชกีล�ง	โดยได้รบัมอบหม�ยจ�กกระทรวงก�รคลังพิจ�รณ�แล้ว	อนมุติัให้เลข�ธกิ�ร

คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นมอบหม�ยให้ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�ในสงักดัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ� 

ทุกเขต	 อนุมัติก�รจ่�ยเงินค่�เช่�บ้�นของข้�ร�ชก�รในสถ�นศึกษ�ต�มแบบ	 6000	 และแบบ	 6001	 

ได้เป็นกรณพีเิศษ	ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป

	 จึงเรียนม�เพื่อโปรดดำ�เนินก�รต่อไป

	 ขอแสดงคว�มนับถือ

 สุภา ปิยะจิตติ

	 (น�งส�วสุภ�	ปิยะจิตติ)

	 รองอธิบดี	ปฏิบัติร�ชก�รแทน

	 อธิบดีกรมบัญชีกล�ง

สำ�นักม�ตรฐ�นด้�นกฎหม�ยและระเบียบก�รคลัง

กลุ่มอนุมัติพิเศษ

โทร.	0-2273-9616	ต่อ	4463
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	699/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรอนมุตัเิบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกจิท่ีเกีย่วเน่ืองกบั	
งำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก	และกำรจดัโครงกำรและกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ		

เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก	(ส่วนกลำง)

	 เพื่อให้ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต�มภ�รกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	
และก�รจัดโครงก�รและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพธีิบรมร�ช�ภเิษก
เป็นไปอย่�งคล่องตัว	ถูกต้อง	และมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	และหนงัสอืกระทรวงก�รคลงั	ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	0408.4/ว	20	 

ลงวนัที	่ 11	มนี�คม	2562	จงึมอบอำ�น�จก�รพจิ�รณ�อนมุติัเบกิจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต�มภ�รกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	 และก�รจัดโครงก�รและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอก�ส

มห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	 ได้เท่�ที่จ่�ยจริง	 ต�มคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 

ภ�ยในวงเงินของท�งร�ชก�รที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบและสมพระเกียรติยศต�มพระร�ชประเพณี	 

ให้บคุคลดงัต่อไปนีป้ฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
	 1.	 มอบให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 มีอำ�น�จอนุมัติเบิกจ่�ยวงเงิน 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน	3,000,000	บ�ท	(ส�มล้�นบ�ทถ้วน)
	 2.	 มอบให้ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่ตดิต�มและเบกิจ่�ยงบประม�ณ	สำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์
มีอำ�น�จอนุมัติเบิกจ่�ยวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	11	เมษ�ยน	พ.ศ.	2562

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	700/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรอนมุตัเิบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกจิท่ีเกีย่วเน่ืองกบั	

งำนพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก	และกำรจดัโครงกำรและกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ		

เนือ่งในโอกำสมหำมงคลพระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก

	 เพื่อให้ก�รเบิกจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต�มภ�รกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	

และก�รจัดโครงก�รและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพธีิบรมร�ช�ภเิษก

เป็นไปอย่�งคล่องตัว	ถูกต้อง	และมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2553	และหนงัสอืกระทรวงก�รคลงั	ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	0408.4/ว	20	 

ลงวนัที	่ 11	มนี�คม	2562	จงึมอบอำ�น�จก�รพจิ�รณ�อนมุติัเบกิจ่�ยค่�ใช้จ่�ยต�มภ�รกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

ง�นพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	 และก�รจัดโครงก�รและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอก�ส

มห�มงคลพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก	 ได้เท่�ที่จ่�ยจริง	 ต�มคว�มจำ�เป็น	 เหม�ะสม	 ประหยัด	 

ภ�ยในวงเงินของท�งร�ชก�รที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบและสมพระเกียรติยศต�มพระร�ชประเพณี	 

ให้ผูอ้ำ�น�ยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษ 

แล้วแต่กรณ	ีปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	11	เมษ�ยน	พ.ศ.	2562

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



73

ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	719/2562

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุญำตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ำยเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

	 ด้วย	กระทรวงก�รคลงั	ได้กำ�หนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัเงนิร�ยรบัเพือ่บรูณะทรพัย์สนิ 

เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติวินัยก�รเงินก�รคลังของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 โดยยกเลิกหลักเกณฑ์และ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินร�ยรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	 ต�มหนังสือกรมบัญชีกล�ง	 ที่	 กค	 0409.3/ว	 503	

ลงวันที่	 19	 ธันว�คม	 2548	 และหลักเกณฑ์ก�รขย�ยเวล�ก�รเบิกจ่�ยเงินฝ�กเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน 

ต�มหนังสือกรมบัญชีกล�ง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0427/ว	326	ลงวันที่	26	กันย�ยน	2554	และให้ถือปฏิบัติ

ต�มหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินร�ยรับเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน	 ต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 

ด่วนที่สุด	ที่	กค	0402.3/ว	18	ลงวันที่	4	มีน�คม	2562

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รเงินร�ยรับเพื่อบูรณะทรัพย์สินของหน่วยง�นในสังกัด 

เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลิกคำ�ส่ังสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น 

ที่	 50/2549	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รอนุญ�ตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่�ยเพ่ือบูรณะทรัพย์สิน	 สั่ง	 ณ	 วันที	่ 

23	มกร�คม	พ.ศ.	2549	และให้ใช้ข้อคว�มต�มคำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัเงนิร�ยรับเพือ่บูรณะทรพัย์สนิ 

ต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ด่วนที่สุด	ที่	 กค	 0402.3/ว	 18	ลงวันที่	 4	 มีน�คม	2562	จึงมอบให้ 

ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รโรงเรยีน	หรอืผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พิเศษ 

แล้วแต่กรณี	 มีอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตกรณีมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องนำ�เงินท่ีได้รับอนุญ�ต 
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ให้เก็บไว้ใช้จ่�ยต�มข้อ	 1	 แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่�ว	 ซึ่งมีจำ�นวนไม่เกิน	 50,000	 บ�ท	 ไปใช้จ่�ย 

โดยไม่นำ�ฝ�กกระทรวงก�รคลังหรือสำ�นักง�นคลังจังหวัด	 แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด	 รวมทั้งให้คำ�นึงถึง

คว�มคุ้มค่�	และประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นสำ�คัญ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	19	เมษ�ยน	พ.ศ.	2562

	 (น�ยบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	1250/2562

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินยืมจำกเงินทดรองรำชกำร	(ส่วนกลำง)

	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รเงินทดรองร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 
ขั้นพื้นฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	และข้อ	19	(1)	วรรคหนึง่	แห่งระเบยีบ 

กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2562	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืม 

จ�กเงินทดรองร�ชก�ร	 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น
	 1.	 รองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	หรอืผูช่้วยเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�ร
ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ทีไ่ด้รบัมอบหม�ยให้รบัผิดชอบก�รปฏบิติัร�ชก�รของสำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์
มีอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืมจ�กเงินทดรองร�ชก�ร	 เต็มวงเงินทดรองร�ชก�รท่ีได้รับอนุญ�ต 
จ�กกระทรวงก�รคลัง
	 2.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 มีอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืมจ�ก 
เงินทดรองร�ชก�ร	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	3,000,000	บ�ท	(ส�มล้�นบ�ทถ้วน)
	 3.	 ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่บรหิ�รงบประม�ณ	สำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์	มอีำ�น�จก�รอนมุติั
ก�รจ่�ยเงินยืมจ�กเงินทดรองร�ชก�ร	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)
โดยให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�ร	พ.ศ.	2562	โดยเคร่งครัด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่�วมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1252/2562

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินยืมจำกเงินทดรองรำชกำร

	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รเงินทดรองร�ชก�รของหน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	และข้อ	19	(1)	วรรคสอง	แห่งระเบยีบ 

กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2562	 จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืม 

จ�กเงินทดรองร�ชก�ร	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	เตม็ต�มจำ�นวนเงินทดรองร�ชก�รท่ีได้รับอนญุ�ตจ�กกระทรวงก�รคลัง 

โดยให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยเงินทดรองร�ชก�ร	พ.ศ.	2562	โดยเคร่งครัด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่�วมีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	12	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1452/2562

เรื่อง	มอบอ�ำนำจกำรโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

	 ด้วย	 สำ�นักงบประม�ณ	 ได้กำ�หนดระเบียบว่�ด้วยก�รบริห�รงบประม�ณ	พ.ศ.	 2562	 

เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2561	 และเพื่อใช้สำ�หรับก�รบริห�ร 

งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�น	ที่	 1449/2555	 เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รเปลี่ยนแปลงงบประม�ณ	สั่ง	ณ	วันที่	 5	กันย�ยน	 

พ.ศ.	2555	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2562	 ข้อ	 28	 แห่งระเบียบว่�ด้วย 

ก�รบริห�รงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2562	 ข ้อ	 8	 ข ้อ	 9	 และข้อ	 10	 แห่งหลักเกณฑ์ว ่�ด ้วย 

ก�รใช้งบประม�ณร�ยจ่�ย	ก�รโอนเงนิจดัสรรหรอืก�รเปลีย่นแปลงเงนิจดัสรร	พ.ศ.	2562	จงึมอบอำ�น�จ

ก�รโอนเงนิจดัสรร	และหรอืก�รเปลีย่นแปลงเงินจัดสรรของสำ�นกัง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ�	หรือโรงเรียน

ทีเ่ป็นหน่วยง�นผู้เบกิ	หรอืศนูย์ก�รศกึษ�พิเศษทีเ่ป็นหน่วยง�นผูเ้บกิ	 แล้วแต่กรณ	ี ให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวดั 

ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 หรือโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยง�นผู ้เบิก	 หรือศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ 

ทีเ่ป็นหน่วยง�นผูเ้บิกตัง้อยู	่ แล้วแต่กรณ	ี ดำ�เนนิก�รแทนเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ดังนี้

	 1.	 ก�รโอนเงินจัดสรรหรือก�รเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	 ภ�ยใต้แผนง�น	 ผลผลิต	 

หรือโครงก�รเดียวกัน	 ภ�ยใต้เง่ือนไขต�มข้อ	 8	 แห่งหลักเกณฑ์ว่�ด้วยก�รใช้งบประม�ณร�ยจ่�ย	 

ก�รโอนเงินจัดสรรหรือก�รเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	พ.ศ.	2562



78

	 2.	 ก�รโอนเงนิจดัสรรจ�กร�ยก�รอืน่	ภ�ยใต้แผนง�นเดยีวกนั	หรอืนำ�เงนินอกงบประม�ณ 

ไปเพิ่มวงเงินร�ยก�รค่�ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้�งที่มิใช่ร�ยก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณ	

กรณีผลก�รจัดซื้อจัดจ้�งสูงกว่�งบประม�ณท่ีได้รับจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีได้รับ 

ก�รจัดสรรงบประม�ณ	 ภ�ยใต้เงื่อนไขต�มข้อ	 9	 แห่งหลักเกณฑ์ว่�ด้วยก�รใช้งบประม�ณร�ยจ่�ย	 

ก�รโอนเงินจัดสรรหรือก�รเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	พ.ศ.	2562

	 3.	 ก�รโอนเงนิจดัสรรและหรอืก�รเปลีย่นแปลงเงนิจดัสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยงบกล�ง	

ยกเว้นก�รโอนเงินจัดสรรและเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรอืจำ�เป็น	ภ�ยใต้เงือ่นไขต�มข้อ	10	แห่งหลกัเกณฑ์ว่�ด้วยก�รใช้งบประม�ณร�ยจ่�ย	ก�รโอนเงนิจดัสรร 

หรือก�รเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	พ.ศ.	2562

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	31	กรกฎ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	13	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	1453/2562

เรื่อง	มอบอ�ำนำจให้ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติรำชกำรแทน

	 ด้วย	 สำ�นักงบประม�ณ	 ได้กำ�หนดระเบียบว่�ด้วยก�รบริห�รงบประม�ณ	พ.ศ.	 2562	
เพื่อให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2561	 และเพื่อใช้สำ�หรับก�รบริห�ร 
งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด

	 ดังน้ัน	 เพื่อให ้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่	 966/2557	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์ 

ปฏิบัติร�ชก�รแทน	สั่ง	ณ	วันที่	17	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2557	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2553	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2562	จึงมอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
	 1.	 ลงน�มในร�ยง�นก�รโอนเปลีย่นแปลงก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ย	(แบบ	ง.241)
	 2.	 ลงน�มในร�ยง�นโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(แบบ	8709)
	 3.	 ลงน�มหนังสือร�ชก�รเกี่ยวกับก�รส่งหนังสือแจ้งก�รอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 
ก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ย	 และแจ้งก�รอนุมัติโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้สำ�นักง�นเขตพื้นที ่
ก�รศึกษ�	โรงเรียนที่เป็นหน่วยง�นผู้เบิก	และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษที่เป็นหน่วยง�นผู้เบิก	ทร�บ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	31	กรกฎ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	13	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1520/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจอนุมตักิำรจ่ำยเงนิภำยในส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน	

	(ส่วนกลำง)

 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลัง	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 
และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำ�หนดให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบ 
กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และ 
ก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	แทน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 
ขัน้พืน้ฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�
ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
	 1.	 คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	299/2557	เรื่อง	มอบอำ�น�จ
อนมุตัจ่ิ�ยเงนิภ�ยในสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น	(ส่วนกล�ง)	ส่ัง	ณ	วนัที	่12	มนี�คม	
พ.ศ.	2557
	 2.	 คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	 903/2559	 เร่ือง	 ปรับปรุง 
ก�รมอบอำ�น�จอนุมัติจ่�ยเงินภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (ส่วนกล�ง)	 
สั่ง	ณ	วันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2559
และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 
กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	 (ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	ข้อ	36	 (1)	วรรคหนึง่	 ข้อ	56	และ 
ข้อ	102	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	ก�รรับเงิน	ก�รจ่�ยเงิน	ก�รเกบ็รักษ�เงิน 
และก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	ข้อ	13	แห่งระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 
ว่�ด้วยกองทุนก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 พ.ศ.	 2547	 และต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 
ก�รจัดสวัสดิก�รภ�ยในส่วนร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2547	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

จงึมอบอำ�น�จให้บคุคลต่อไปนีป้ฏิบัติร�ชก�รแทน
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	 1.	 มอบให้รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 หรือผู้ช่วยเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ท่ีได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบก�รปฏิบัติร�ชก�รของ 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 มีอำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงินและอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืมของส่วนร�ชก�ร	 

ทัง้เงนิงบประม�ณและเงนินอกงบประม�ณ	 (ยกเว้นเงินร�ยได้สถ�นศกึษ�และเงินเพ่ือประโยชน์ก�รศกึษ�) 

เต็มวงเงินที่เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	มีอำ�น�จ

	 2.	 มอบให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	มีอำ�น�จในเรื่องต่อไปนี้

	 	 2.1	 อนมุติัก�รจ่�ยเงนิและอนมุติัก�รจ่�ยเงนิยมืของส่วนร�ชก�ร	ทัง้เงินงบประม�ณ

และเงินนอกงบประม�ณ	 (ยกเว้นเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�และเงินเพื่อประโยชน์ก�รศึกษ�)	 ครั้งหนึ่ง 

ไม่เกิน	3,000,000	บ�ท	(ส�มล้�นบ�ทถ้วน)

	 	 2.2	 อนุมัติก�รจ่�ยเงินกองทุนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	100,000	บ�ท	

(หนึ่งแสนบ�ทถ้วน)

	 	 2.3	 อนมุตักิ�รจ่�ยเงนิสวสัดิก�ร	คร้ังหนึง่ไม่เกนิ	100,000	บ�ท	(หนึง่แสนบ�ทถ้วน)

	 	 2.4	 ก�รส่งคนืหลกัประกนัก�รเสนอร�ค�	เงนิประกนัสญัญ�	หนงัสือคำ�้ประกนัสญัญ�

หรือก�รถอนเงินประกันสัญญ�	 เมื่อผู้เสนอร�ค�	 หรือผู้รับจ้�ง	 หรือผู้ข�ยปฏิบัติครบถ้วนต�มสัญญ�

และหรือหมดภ�ระผูกพันแล้ว

	 	 2.5	 ก�รนำ�เงินส่งคลังและฝ�กคลัง

	 3.	 มอบให้ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่ตดิต�มและเบกิจ่�ยงบประม�ณ	สำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์	

มีอำ�น�จอนุมัติก�รจ่�ยเงินงบประม�ณ	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

	 4.	 มอบให้ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่บริห�รก�รเงิน	สำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์	มอีำ�น�จอนมุติั

ก�รจ่�ยเงินงบประม�ณ	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

	 5.	 มอบให้ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รงบประม�ณ	 สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 มีอำ�น�จ

อนุมัติก�รจ่�ยเงินยืมของส่วนร�ชก�ร	ครั้งหนึ่งไม่เกิน	500,000	บ�ท	(ห้�แสนบ�ทถ้วน)

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	1522/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจอนุมตัใิบรบัรองกำรจ่ำยเงนิ	กรณีใบเสรจ็รบัเงนิสญูหำย

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลัง	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 
และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำ�หนดให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบ 
กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และ 
ก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	แทน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�

ขัน้พืน้ฐ�น	ท่ี	904/2559	เรือ่ง	มอบอำ�น�จอนุมตัใิบรบัรองก�รจ่�ยเงินกรณทีีใ่บสำ�คญัคู่จ่�ยเงนิสญูห�ย	

สั่ง	ณ	วันที่	31	พฤษภ�คม	พ.ศ.	2559	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562	และข้อ	48	วรรคส�ม	แห่งระเบียบ 

กระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยก�รเบิกเงนิจ�กคลงั	ก�รรบัเงิน	ก�รจ่�ยเงิน	ก�รเกบ็รกัษ�เงิน	และก�รนำ�เงินส่งคลงั 

พ.ศ.	2562	จึงมอบอำ�น�จก�รอนุมัติใบรับรองก�รจ่�ยเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐ�นประกอบก�รขอเบิกเงิน 

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญห�ยและไม่อ�จขอสำ�เน�ใบเสร็จรับเงินได้	 ให้รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 หรือผู้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่ได้รับมอบหม�ย 

ให้รับผิดชอบก�รปฏิบัติร�ชก�รของสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่	1523/2562

เร่ือง	มอบอ�ำนำจกำรยกเลิกใบเสรจ็รบัเงนิของทำงรำชกำรท่ีสญูหำย

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลัง	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 
และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำ�หนดให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบ 
กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และ 
ก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	แทน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขัน้พืน้ฐ�น	 เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 ที่	 905/2559	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญห�ย	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 31	 

พฤษภ�คม	พ.ศ.	2559	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	และข้อ	71	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงั 

ว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 

พ.ศ.	 2562	 จึงมอบอำ�น�จก�รยกเลิกใบเสร็จรับเงินของท�งร�ชก�รที่สูญห�ย	 	 ให้รองเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 หรือผู ้ช่วยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

ทีไ่ด้รบัมอบหม�ยให้รบัผดิชอบก�รปฏิบตัริ�ชก�รของสำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์ปฏบิติัร�ชก�รแทน

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)
	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1525/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรรบัทรำบรำยงำนเงนิคงเหลอืประจ�ำวนั

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลัง	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 

และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำ�หนดให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบ 

กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และ 

ก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	แทน

	 ดังนั้น	 เพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�

ขัน้พืน้ฐ�น	 เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	ที่	1492/2558	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รรับทร�บร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	สั่ง	ณ	วันที่	

14	ตุล�คม	พ.ศ.	2558	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	และข้อ	94	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงั 

ว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 

พ.ศ.	 2562	 จึงมอบอำ�น�จก�รรับทร�บร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	 ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลัง

และสินทรัพย์	ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1526/2562

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรเบิกเงนิจำกคลงั	กำรรบัเงิน	

กำรจ่ำยเงนิ	กำรเกบ็รกัษำเงนิ	และกำรน�ำเงนิส่งคลงั	พ.ศ.	2562

	 ด้วย	 กระทรวงก�รคลัง	 ได้ยกเลิกระเบียบก�รเบิกจ่�ยเงินจ�กคลัง	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 

และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำ�หนดให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบ 

กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และ 

ก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	แทน

	 ดงันัน้	เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณของหน่วยง�นในสังกดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ที	่300/2557	เรือ่ง	มอบอำ�น�จต�มระเบยีบก�รเบกิจ่�ยเงนิจ�กคลงั	 

ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2551	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 12	 มีน�คม	 พ.ศ.	 2557	 และ 

ให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศกึษ�ธิก�ร	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2553	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.	2562	ข้อ	36	(1)	วรรคสอง	ข้อ	48	วรรคส�ม	 

ข้อ	 56	 ข้อ	 71	 และข้อ	 102	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบกิเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 

ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง	 พ.ศ.	 2562	 จึงมอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 หรือผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 

แล้วแต่กรณ	ีซึง่เป็นหน่วยง�นผูเ้บิกเงนิจ�กกรมบญัชกีล�ง	หรอืสำ�นกัง�นคลงัจงัหวดั	ปฏบิติัร�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ในเรื่องต่อไปนี้

	 1.	 อนุมัติก�รจ่�ยเงินและอนุมัติก�รจ่�ยเงินยืมของส่วนร�ชก�ร	 ทั้งเงินงบประม�ณ 

และเงินนอกงบประม�ณ	(ยกเว้นเงินร�ยได้สถ�นศึกษ�และเงินเพื่อประโยชน์ก�รศึกษ�)

	 2.	 อนุมัติใบรับรองก�รจ่�ยเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐ�นประกอบก�รขอเบิกเงิน	 กรณ ี

ใบเสร็จรับเงินสูญห�ยและไม่อ�จขอสำ�เน�ใบเสร็จรับเงินได้
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	 3.	 ก�รยกเลกิใบเสรจ็รบัเงินของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นทีส่ญูห�ย

	 4.	 ก�รนำ�เงินส่งคลังและฝ�กคลัง

โดยขอให้ถือปฏิบัติต�มระเบียบกระทรวงก�รคลังว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	ก�รรับเงิน	ก�รจ่�ยเงิน	

ก�รเก็บรักษ�เงิน	และก�รนำ�เงินส่งคลัง	พ.ศ.	2562	โดยเคร่งครัด

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภ�คม	2562	เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562

	 (น�ยสุเทพ	ชิตยวงษ์)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	2045/2563

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจกำรขอเข้ำใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่ำไม้

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	และเพือ่คว�มคล่องตัวในก�รดำ�เนินก�รขอเข้�ใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีป่�ไม้ 

เป ็นไปต�มระเบียบและกฎหม�ย	 จึงมอบอำ�น�จก�รขอเข ้�ใช ้ประโยชน ์ในพื้นที่ป ่�ไม	้ 

ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	หรือโรงเรียน	หรือศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	แล้วแต่กรณี	ให้ผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 หรือผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	 หรือผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ	 

แล้วแต่กรณี	 ดำ�เนินก�รขอเข้�ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่�ไม้	 โดยคำ�นึงถึงคว�มคุ้มค่�ในก�รใช้ทรัพย�กร

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	22	ธันว�คม	พ.ศ.	2563	

	 สั่ง	ณ	วันที่	22	ธันว�คม	พ.ศ.	2563

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	452/2564

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจเก่ียวกบักำรใช้ทีร่ำชพัสดุ	

ของส�ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำและสถำนศกึษำในสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ

	 ด้วย	 พระร�ชบัญญัติที่ร�ชพัสดุ	 พ.ศ.	 2562	 มีผลบังคับใช้นับแต่วันประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 โดยให้ยกเลิกพระร�ชบัญญัติที่ร�ชพัสดุ	 พ.ศ.	 2518	 กอปรกับกฎกระทรวง 

ก�รใช้ทีร่�ชพสัด	ุพ.ศ.	 2563	 ได้ประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�แล้ว	 ดังนัน้	 เพ่ือให้ก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบั 

ก�รใช้ที่ร�ชพัสดุเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและมีประสิทธิภ�พ	 จึงให้ยกเลิกคำ�สั่งมอบอำ�น�จ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	 63/2546	 สั่ง	ณ	 วันที่	 10	 กรกฎ�คม	พ.ศ.	 2546	 

เรื่อง	มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รขอใช้ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในท�งร�ชก�ร	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 จึงมอบอำ�น�จให ้

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�	 ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น	 เกี่ยวกับก�รใช้ที่ร�ชพัสดุ	 ต�มกฎกระทรวงก�รใช้ที่ร�ชพัสดุ	พ.ศ.	2563	ออกต�มคว�ม 

ในพระร�ชบัญญัติที่ร�ชพัสดุ	 พ.ศ.	 2562	 ของสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�และสถ�นศึกษ�ในสังกัด

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	 โดยคำ�นึงถึงคว�มคุ้มค่�ในก�รใช้ทรัพย�กรและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	453/2564

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจเก่ียวกบักำรใช้ทีร่ำชพัสดุ	

ของสถำนศกึษำและศนูย์กำรศกึษำพิเศษในสังกดัส�ำนกับรหิำรงำนกำรศกึษำพเิศษ

	 ด้วย	 พระร�ชบัญญัติที่ร�ชพัสดุ	 พ.ศ.	 2562	 มีผลบังคับใช้นับแต่วันประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	 โดยให้ยกเลิกพระร�ชบัญญัติที่ร�ชพัสดุ	 พ.ศ.	 2518	 กอปรกับกฎกระทรวง 

ก�รใช้ทีร่�ชพัสด	ุพ.ศ.	2563	ได้ประก�ศในร�ชกจิจ�นุเบกษ�แล้ว	ดงันัน้	เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบั 

ก�รใช้ทีร่�ชพสัดเุป็นไปด้วยคว�มเรยีบร้อยและมปีระสิทธภิ�พ	จึงให้ยกเลิกคำ�ส่ังมอบอำ�น�จสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่	 63/2546	 สั่ง	 ณ	 วันที่	 10	 กรกฎ�คม	 พ.ศ.	 2546	 เรื่อง	 

มอบอำ�น�จเกี่ยวกับก�รขอใช้ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในท�งร�ชก�ร	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	 2546	 เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	จงึมคีำ�สัง่มอบอำ�น�จให้ 

ผูอ้ำ�นวยก�รสถ�นศกึษ�และผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์ก�รศกึษ�พเิศษในสงักดัสำ�นกับรหิ�รง�นก�รศกึษ�พเิศษ 

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เกี่ยวกับก�รใช้ท่ีร�ชพัสดุ 

ต�มกฎกระทรวงก�รใช้ที่ร�ชพัสดุ	พ.ศ.	2563	ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติที่ร�ชพัสดุ	พ.ศ.	2562 

ของสถ�นศึกษ�และศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษในสังกัดสำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิเศษ	 โดยคำ�นึงถึง 

คว�มคุ้มค่�ในก�รใช้ทรัพย�กรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท�งร�ชก�ร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	16	มีน�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1682/2564

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจลงนำมในแบบขอรบัเบ้ียหวดั	บ�ำเหนจ็	บ�ำนำญ	เงนิทดแทน

เงนิท�ำขวัญ	และเงนิกองทุนบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ	(ส่วนกลำง)

	 เพื่อให้ก�รขอรับเบี้ยหวัด	 บำ�เหน็จ	 บำ�น�ญ	 เงินทดแทน	 เงินทำ�ขวัญ	 และเงินกองทุน

บำ�เหนจ็บำ�น�ญของข้�ร�ชก�ร	ลกูจ้�ง	และผูรั้บบำ�น�ญของหน่วยง�นในสังกดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 (ส่วนกล�ง)	 เป็นไปอย่�งคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่	 154/2546	 เรื่อง	 มอบอำ�น�จก�รลงน�มในแบบคำ�ขอรับเงิน

บำ�เหน็จ	 บำ�น�ญ	 เงินทำ�ขวัญข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งประจำ�	 สั่ง	ณ	 วันที่	 30	 กรกฎ�คม	พ.ศ.	 2546	 

และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อ	 16	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยก�รขอรับและก�รจ่�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2527	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อ	 20	 

แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยบำ�เหน็จลกูจ้�ง	พ.ศ.	2519	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ข้อ	6	แห่งระเบยีบ

คณะกรรมก�รว่�ด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกี�รขอรับเงินทำ�ขวญั	และก�รพิจ�รณ�เงินทำ�ขวญัข้�ร�ชก�ร

และลูกจ้�ง	พ.ศ.	2550	และข้อ	67	แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	2539 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 จึงมอบอำ�น�จให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ปฏิบัติร�ชก�รแทน 

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 เกี่ยวกับก�รลงน�มในแบบขอรับเงินต�มระเบียบ

ดังกล่�ว	 รวมท้ังก�รขอรับเงินต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญของข้�ร�ชก�ร	 ลูกจ้�ง	 

และผู้รับบำ�น�ญ	ในส่วนกล�ง	ดังนี้

	 1.	 แบบขอรบัเบ้ียหวดั	บำ�เหนจ็	บำ�น�ญ	บำ�น�ญพเิศษ	บำ�เหนจ็ดำ�รงชพี	หรอืเงนิทดแทน

ข้�ร�ชก�รวิส�มัญออกจ�กร�ชก�ร	(5300)

	 2.	 แบบขอรับบำ�น�ญพิเศษ	และหรือบำ�เหน็จตกทอด	กรณีถึงแก่คว�มต�ย	(5309)

	 3.	 แบบขอรับบำ�เหน็จปกติ	 บำ�เหน็จร�ยเดือน	บำ�เหน็จพิเศษ	 และหรือบำ�เหน็จพิเศษ

ร�ยเดือนลูกจ้�ง	(5313)
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	 4.	 แบบขอรบับำ�เหนจ็ตกทอด	กรณผีูร้บับำ�เหนจ็ร�ยเดือนหรอืผูร้บับำ�เหนจ็พเิศษร�ยเดือน 

ถึงแก่คว�มต�ย

	 5.	 แบบคำ�ขอรับเงินทำ�ขวัญข้�ร�ชก�รและลูกจ้�ง	(5401)

	 6.	 แบบขอรบัเงนิจ�กกองทนุ	(กรณสีม�ชกิเป็นผูข้อรบัเงนิ)	แบบ	กบข.	รง	008/1/2555

	 7.	 แบบขอรบัเงนิจ�กกองทนุ	(กรณสีม�ชกิถึงแก่คว�มต�ย)	แบบ	กบข.	รง	008/2/2562

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1683/2564

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจลงนำมในแบบขอรบัเบ้ียหวดั	บ�ำเหนจ็	บ�ำนำญ	เงนิทดแทน

เงนิท�ำขวัญ	และเงนิกองทุนบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ

	 เพื่อให้ก�รขอรับเบี้ยหวัด	 บำ�เหน็จ	 บำ�น�ญ	 เงินทดแทน	 เงินทำ�ขวัญ	 และเงินกองทุน

บำ�เหนจ็บำ�น�ญของข้�ร�ชก�ร	ลกูจ้�ง	และผูรั้บบำ�น�ญของหน่วยง�นในสังกดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ที่	155/2546	เรื่อง	มอบอำ�น�จก�รลงน�มในแบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จ	บำ�น�ญ 

เงินทำ�ขวัญข้�ร�ชก�รและลูกจ้�งประจำ�	 ส่ัง	 ณ	 วันท่ี	 30	 กรกฎ�คม	 พ.ศ.	 2546	 และให้ใช้คำ�ส่ัง 

ฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อ	 16	 แห่งระเบียบกระทรวงก�รคลัง 

ว่�ด้วยก�รขอรับและก�รจ่�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	 พ.ศ.	 2527	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ข้อ	 20	 

แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยบำ�เหน็จลกูจ้�ง	พ.ศ.	2519	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ข้อ	6	แห่งระเบยีบ

คณะกรรมก�รว่�ด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกี�รขอรับเงินทำ�ขวญั	และก�รพิจ�รณ�เงินทำ�ขวญัข้�ร�ชก�ร

และลูกจ้�ง	พ.ศ.	 2550	ข้อ	 67	 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร	พ.ศ.	 2539	 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	หนงัสอืกระทรวงก�รคลงั	ด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	0406.5/ว	122	ลงวนัที	่26	พฤศจกิ�ยน	2552 

เรื่อง	 วิ ธีปฏิบัติในก�รขอรับบำ�เหน็จบำ�น�ญของข้�ร�ชก�รหรือลูกจ ้�งประจำ�	 ซึ่งมีกรณี 

หรอืต้องห�ว่�กระทำ�คว�มผดิวนิยัอย่�งร้�ยแรง	หรอืมกีรณถีกูฟ้องคดอี�ญ�หรอืต้องห�ว่�กระทำ�คว�มผดิอ�ญ� 

โดยกรณีหรือคดีอ�ญ�ยังไม่ถึงที่สุด	 และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	 ด่วนที่สุด	 ที่	 กค	 0406.5/ว	 9	 

ลงวนัที	่16	กมุภ�พนัธ์	2558	เรือ่ง	แก้ไขปรบัปรุงแบบหนงัสือสัญญ�ก�รใช้เงินคนื	(แบบ	ชงค.)	หนงัสือ

สัญญ�คำ้�ประกัน	 (แบบ	คปก.)	แนบท้�ยหนังสือกระทรวงก�รคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0406.5/ว	122	 

ลงวนัที	่26	พฤศจกิ�ยน	2552	จงึมอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	หรอืผูอ้ำ�นวยก�ร 

โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก	 หรือผู ้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษท่ีเป็นหน่วยเบิก	 แล้วแต่กรณี	 

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้
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	 1.	 ลงน�มในแบบขอรบัเงินต�มระเบยีบดังกล่�ว	รวมท้ังก�รขอรับเงินต�มพระร�ชบญัญติั

กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	และผู้รับบำ�น�ญ	ในสังกัด	ดังนี้

	 	 -	 แบบขอรับเบ้ียหวัด	 บำ�เหน็จ	 บำ�น�ญ	 บำ�น�ญพิเศษ	 บำ�เหน็จดำ�รงชีพ	 หรือ 

เงินทดแทนข้�ร�ชก�รวิส�มัญออกจ�กร�ชก�ร	(5300)

	 	 -	 แบบขอรับบำ�น�ญพิเศษ	และหรือบำ�เหน็จตกทอด	กรณีถึงแก่คว�มต�ย	(5309)

	 	 -	 แบบขอรบับำ�เหนจ็ปกต	ิบำ�เหนจ็ร�ยเดอืน	บำ�เหนจ็พเิศษ	และหรอืบำ�เหนจ็พเิศษร�ยเดอืน 

ลูกจ้�ง	(5313)

	 	 -	 แบบขอรบับำ�เหนจ็ตกทอด	กรณผู้ีรับบำ�เหนจ็ร�ยเดือนหรือผู้รับบำ�เหนจ็พิเศษร�ยเดือน 

ถึงแก่คว�มต�ย

	 	 -	 แบบคำ�ขอรับเงินทำ�ขวัญข้�ร�ชก�รและลูกจ้�ง	(5401)

	 	 -	 แบบขอรบัเงนิจ�กกองทนุ	(กรณสีม�ชกิเป็นผูข้อรบัเงนิ)	แบบ	กบข.	รง	008/1/2555

	 	 -	 แบบขอรบัเงนิจ�กกองทนุ	(กรณสีม�ชกิถงึแก่คว�มต�ย)	แบบ	กบข.	รง	008/2/2562

	 2.	 ลงน�มผู้รับสัญญ�ในหนังสือสัญญ�ก�รใชัเงินคืน	กรณีข้�ร�ชก�รหรือลูกจ้�งประจำ�

ในสังกัด	 ซึ่งมีกรณีหรือต้องห�ว่�กระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอ�ญ� 

หรือต้องห�ว่�กระทำ�คว�มผิดอ�ญ�	 และออกจ�กร�ชก�ร	 โดยกรณีหรือคดีอ�ญ�ยังไม่ถึงท่ีสุด	 

แต่มีคว�มประสงค์จะขอรับเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญก่อน

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1685/2564

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจอนุมตักิำรเบิกเงนิสวสัดิกำรเกีย่วกบักำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร	

ลูกจ้ำงประจ�ำ	และผูร้บับ�ำนำญ	หรอืเบ้ียหวดั	ในส่วนกลำง

	 เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	 จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ที	่1496/2558	เรือ่ง	มอบอำ�น�จอนมุตักิ�รเบกิเงนิค่�สวสัดกิ�รเกีย่วกบัก�รรกัษ�พย�บ�ล	(ส่วนกล�ง)	

สั่ง	ณ	วันที่	14	ตุล�คม	พ.ศ.	2558	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 45	 (3)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 ข้อ	 5	 ข้อ	 9	 (1)	 วรรคหนึ่ง	 และข้อ	 10	 

แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงก�รคลังว่�ด้วยวิธีก�รเบิกจ่�ยเงินสวัสดิก�รเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	 

พ.ศ.	2553	จงึมอบอำ�น�จให้บคุคลในสงักดัสำ�นกัก�รคลังและสินทรัพย์	ปฏบิติัร�ชก�รแทนเลข�ธกิ�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ลงน�มหนังสือแจ้ง	 

หรอืตอบรบัก�รใช้สทิธเิบกิเงนิค่�รกัษ�พย�บ�ล	และอนมุติัก�รเบกิเงินค่�รักษ�พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร	

ลูกจ้�งประจำ�	และผู้รับบำ�น�ญ	หรือเบี้ยหวัด	ในส่วนกล�ง

	 2.	 มอบอำ�น�จให้น�งส�วฐิตพร	 อุบลสิงห์	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ

กลุ่มพัฒน�ระบบง�นคลัง	 ปฏิบัติหน้�ท่ีในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย	์ 

ลงน�มหนงัสอืแจ้ง	หรอืตอบรบัก�รใช้สทิธเิบิกเงนิค่�รกัษ�พย�บ�ล	และอนมุตักิ�รเบกิเงินค่�รกัษ�พย�บ�ล 

ของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�งประจำ�	และผู้รับบำ�น�ญ	หรือเบี้ยหวัด	ในส่วนกล�ง

	 3.	 มอบอำ�น�จให้น�งศิรประภ�	 วรพิวุฒิ	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ 

กลุ่มระบบบัญชี	 ปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ลงน�ม 

หนังสือแจ้ง	หรือตอบรับก�รใช้สิทธิเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ล	และอนุมัติก�รเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ล

ของข้�ร�ชก�ร	ลูกจ้�งประจำ�	และผู้รับบำ�น�ญ	หรือเบี้ยหวัด	ในส่วนกล�ง
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	 4.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รกลุม่บรหิ�รเงนินอกงบประม�ณและเงนิสวสัดกิ�ร	อนมุตัิ

ก�รเบกิเงนิค่�รกัษ�พย�บ�ลของข้�ร�ชก�ร	ลกูจ้�งประจำ�	และผูร้บับำ�น�ญ	หรอืเบีย้หวดั	ในส่วนกล�ง

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1686/2564

เรือ่ง	มอบหมำยบคุคลท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน	กำรจดัเก็บ	และน�ำส่งเงนิ

	 เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	 จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ที่	 1521/2562	 เรื่อง	 มอบหม�ยบุคคลทำ�หน้�ที่ตรวจสอบก�รจ่�ยเงิน	 ก�รจัดเก็บ	 และนำ�ส่งเงิน	 

สั่ง	ณ	วันที่	21	สิงห�คม	พ.ศ.	2562	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	29	และม�ตร�	30	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	2546	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ข้อ	43	และข้อ	83	แห่งระเบยีบกระทรวงก�รคลงั 

ว่�ด้วยก�รเบิกเงินจ�กคลัง	 ก�รรับเงิน	 ก�รเก็บรักษ�เงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง 

พ.ศ.	 2562	 จึงมอบหม�ยให้บุคคลในสังกัดสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์	 ทำ�หน้�ที่แทนเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

	 1.	 ก�รตรวจสอบก�รบันทึกก�รจ่�ยเงินในระบบก�รบริห�รก�รเงินก�รคลังภ�ครัฐ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Government	Fiscal	Management	 Information	System	:	GFMIS)	 

กับหลักฐ�นก�รจ่�ยทุกสิ้นวันให้ถูกต้องครบทุกร�ยก�ร	มอบให้บุคคลต่อไปนี้ดำ�เนินก�ร

	 	 1.1	 น�งส�ววนัด	ีแสงเดอืน	เจ้�พนักง�นก�รเงินและบญัชชีำ�น�ญง�น	กลุ่มระบบบญัชี

	 	 1.2	 น�งส�วกัญญ�ภทัร	ตุย้เขยีว	เจ้�พนักง�นก�รเงนิและบญัชปีฏบิตังิ�น	กลุม่ระบบบญัชี

	 2.	 ก�รตรวจสอบจำ�นวนเงินที่จัดเก็บและนำ�ส่งกับหลักฐ�นและร�ยก�รที่บันทึกไว้ 

ในระบบก�รบริห�รก�รเงินก�รคลังภ�ครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Government	 Fiscal	 

Management	 Information	 System	 :	 GFMIS)	 ว่�ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	 เมื่อได้ตรวจสอบ 

คว�มถูกต้องแล้ว	 ให้ผู้ตรวจสอบแสดงยอดรวมเงินรับต�มใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ	 และ/หรือร�ยง�น	 

ซึ่งเป็นหลักฐ�นก�รรับชำ�ระเงินจ�กระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	 ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ 
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ไว้ในสำ�เน�ใบเสร็จรับเงินหรือร�ยง�น	 ซึ่งเป็นหลักฐ�นก�รรับชำ�ระเงินจ�กระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

(e-Payment)	ฉบับสุดท้�ย	และลงล�ยมือชื่อกำ�กับไว้ด้วย	มอบให้บุคคลต่อไปนี้ดำ�เนินก�ร

	 	 2.1	 น�งส�วกนกพร	 เรืองศรี	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	 

กลุ่มบริห�รเงินนอกงบประม�ณและเงินสวัสดิก�ร

	 	 2.2	 น�งพัชรี 	 สุพรรณอ ่ �งทอง	 นักวิ ช�ก�ร เ งินและบัญชีชำ �น�ญก�ร	 

กลุ่มบริห�รเงินนอกงบประม�ณและเงินสวัสดิก�ร

	 	 2.3	 น�งส�วพรรษชล	นนทะนำ�	นกัวชิ�ก�รเงนิและบญัชปีฏบิตักิ�ร	กลุม่ระบบบญัชี

	 	 2.4	 น�งส�วสุกัญญ�	 พงศ์ชัยประทีป	 เจ้�พนักง�นก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญง�น 

กลุ่มระบบบัญชี

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1687/2564

เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมกำรเก็บรกัษำเงินของส่วนรำชกำร

	 เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณภ�ยในสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

เป็นไปอย่�งคล่องตวัและมปีระสทิธภิ�พ	 จงึยกเลกิคำ�สัง่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ที่	 1524/2562	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมก�รเก็บรักษ�เงินของส่วนร�ชก�ร	สั่ง	ณ	วันที่	 21	สิงห�คม	 

พ.ศ.	2562	และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 29	 และม�ตร�	 30	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 

บรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธิก�ร	พ.ศ.	2546	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	 ข้อ	86	และข้อ	88	แห่งระเบยีบ 

กระทรวงก�รคลงัว่�ด้วยก�รเบกิเงนิจ�กคลงั	ก�รรับเงิน	ก�รจ่�ยเงิน	ก�รเกบ็รักษ�เงิน	และก�รนำ�เงินส่งคลัง 

พ.ศ.	 2562	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจึงแต ่ง ต้ังให ้บุคคลในสังกัด 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์เป็นคณะกรรมก�รเก็บรักษ�เงินของส่วนร�ชก�ร	ดังนี้

	 1.	 น�งศิรประภ�	วรพิวุฒิ	นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	กลุ่มระบบบัญชี

	 2.	 น�งส�วสุธิร�	ทองศิลป์	นักจัดก�รง�นทั่วไปชำ�น�ญก�รพิเศษ	กลุ่มบริห�รทั่วไป

	 3.	 น�งส�วกนกพร	 เรื องศรี 	 นักวิ ช�ก�ร เงินและบัญชีชำ �น�ญก�รพิ เศษ	 

กลุ่มบริห�รเงินนอกงบประม�ณและเงินสวัสดิก�ร

เพื่อทำ�หน้�ที่

	 	 -	 ถือลูกกุญแจตู้นิรภัยและถือลูกกุญแจกรงเหล็ก

	 	 -	 เก็บรักษ�ลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญห�ยหรือให้ผู้ใดลักลอบนำ�ไปพิมพ์ 

แบบลูกกุญแจได้	 ห�กปร�กฏว่�ลูกกุญแจสูญห�ย	 หรือมีกรณีสงสัยว่�จะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ	 

ให้รีบร�ยง�นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บเพื่อสั่งก�รโดยด่วน

	 	 -	 ตรวจสอบตัวเงิน	 และเอกส�รแทนตัวเงิน	 กับร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	 

เมื่อปร�กฏว่�ถูกต้องแล้ว	 ให้เจ้�หน้�ที่ก�รเงินนำ�เงินและเอกส�รแทนตัวเงินเก็บรักษ�ไว้ในตู้นิรภัย	 

และให้กรรมก�รเก็บรักษ�เงินทุกคนลงล�ยมือชื่อในร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วันไว้เป็นหลักฐ�น
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	 	 -	 ในกรณีที่ปร�กฏว่�เงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษ�ไม่ตรงกับจำ�นวนเงินซึ่งแสดงไว ้

ในร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	 ให้คณะกรรมก�รเก็บรักษ�เงินและเจ้�หน้�ที่ก�รเงินผู้นำ�ส่งร่วมกัน 

บันทึกจำ�นวนเงินท่ีตรวจนับได้นั้นไว้ในร�ยง�นเงินคงเหลือประจำ�วัน	 และลงล�ยมือชื่อกรรมก�ร 

เกบ็รกัษ�เงนิทกุคนพร้อมด้วยเจ้�หน้�ทีก่�รเงนิผูน้ำ�ส่ง	แล้วนำ�เงนิเกบ็รกัษ�ในตูน้ริภัย	และให้กรรมก�ร

เก็บรักษ�เงินร�ยง�นให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บทันทีเพื่อพิจ�รณ�สั่งก�ร

	 	 -	 เมื่อนำ�เงินและเอกส�รแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้ว	 ให้กรรมก�ร 

เกบ็รกัษ�เงนิใส่กญุแจให้เรยีบร้อย	แล้วลงล�ยมอืชือ่บนกระด�ษปิดทบั	ในลกัษณะทีแ่ผ่นกระด�ษปิดทบั 

จะต้องถูกทำ�ล�ยเมื่อมีก�รเปิดตู้นิรภัย

	 	 -	 นำ�เงนิออกจ�กตูน้ริภยัมอบให้เจ้�หน้�ทีก่�รเงนิผูม้หีน้�ทีร่บัผดิชอบ	รบัเงนิไปจ่�ย

	 	 -	 ก�รเปิดประตูกรงเหล็ก	 หรือตู้นิรภัย	 ให้กรรมก�รเก็บรักษ�เงินตรวจกุญแจ	

ล�ยมือชื่อบนแผ่นกระด�ษปิดทับ	 เมื่อปร�กฏว่�อยู่ในสภ�พเรียบร้อยจึงให้เปิดได้	 ห�กปร�กฏว่� 

แผ่นกระด�ษปิดทบัอยูใ่นสภ�พไม่เรยีบร้อย	หรอืมพีฤตกิ�รณ์อืน่ใดทีส่งสยัว่�จะมกี�รทจุรติให้ร�ยง�น

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บเพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รโดยด่วน

	 อนึ่ง	 กรณีที่กรรมก�รเก็บรักษ�เงินผู้ใดไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้	 ให้บุคคลในสังกัด 

สำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์ปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รเก็บรักษ�เงินแทน	ดังนี้

	 1.	 น�งส�วมณิสร�	 พัฒโร	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร	 กลุ ่มระบบบัญช	ี

หรือน�งส�วตรีนุช	 พิพัฒน์	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร	 กลุ่มระบบบัญชี	 ปฏิบัติหน้�ที่ 

กรรมก�รเก็บรักษ�เงินแทน	 กรณีน�งศิรประภ�	 วรพิวุฒิ	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	

ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้

	 2.	 น�งพรรณอำ�พร	 ส�รสุวรรณ	 เจ้�พนักง�นธุรก�รชำ�น�ญง�น	 กลุ่มบริห�รท่ัวไป	 

ปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รเก็บรักษ�เงินแทน	 กรณีน�งส�วสุธิร�	 ทองศิลป์	 นักจัดก�รง�นท่ัวไป 

ชำ�น�ญก�รพิเศษ	ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้

	 3.	 น�งพัชรี	 สุพรรณอ่�งทอง	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร	 กลุ ่มบริห�ร 

เงนินอกงบประม�ณและเงนิสวสัดิก�ร	ปฏบิติัหน้�ทีก่รรมก�รเกบ็รกัษ�เงนิแทน	กรณนี�งส�วกนกพร	เรอืงศร ี

นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	ไม่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที่	1688/2564

เรือ่ง	มอบหมำยบคุคลท�ำหน้ำทีต่รวจสอบเงนิทดรองรำชกำร	(ส่วนกลำง)

	 เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รเงินทดรองร�ชก�รของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น 

เป็นไปอย่�งถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ	 จึงยกเลิกคำ�ส่ังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น 

ที่	1763/2562	เรื่อง	มอบหม�ยบุคคลทำ�หน้�ที่ตรวจสอบเงินทดรองร�ชก�ร	(ส่วนกล�ง)	สั่ง	ณ	วันที่	

8	ตุล�คม	พ.ศ.	2562	และให้ใช้บุคคลต�มคำ�สั่งฉบับนี้ทำ�หน้�ที่แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	29	และม�ตร�	30	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 และบทท่ี	 4	 ข้อ	 2	 ก�รตรวจสอบ 

เงินทดรองร�ชก�รต�มหนังสือกระทรวงก�รคลัง	ที่	 กค	 0410.3/ว	 61	ลงวันที่	 25	มิถุน�ยน	2562 

เรื่อง	 ก�รบัญชีและก�รควบคุมเงินทดรองร�ชก�ร	 จึงมอบหม�ยให้บุคคลในสังกัดสำ�นักก�รคลัง 

และสินทรัพย์ทำ�หน้�ที่แทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ดังนี้

	 1.	 น�งทิพย์ว�รี	นัยเนตร	นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร	กลุ่มบริห�รก�รเงิน

	 2.	 น�งส�วณฐัชย�	คชวเิชยีร	นกัวชิ�ก�รเงนิและบญัชปีฏบิติัก�ร	กลุม่บรหิ�รงบประม�ณ 

ทำ�หน้�ทีต่รวจสอบร�ยก�รในทะเบียนต่�ง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกับก�รรบัและจ่�ยเงนิทดรองร�ชก�รเป็นประจำ� 

อย่�งสมำ่่�เสมอ	ดังนี้

	 	 -	 ตรวจนับจำ�นวนเงินสดคงเหลือของเงินทดรองร�ชก�รให้ถูกต้องตรงกับ 

ยอดทีป่ร�กฏในทะเบยีนคมุเงนิทดรองร�ชก�รในช่อง	“เงนิสดคงเหลอื”	พร้อมทัง้นำ�เงนิทดรองร�ชก�ร 

(เงินสดคงเหลือ)	 เก็บรักษ�ไว้ในตู้นิรภัย	 และระบุจำ�นวนเงินในช่อง	 “หม�ยเหตุ”	 ของร�ยง�น 

เงินสดคงเหลือประจำ�วัน

	 	 -	 ตรวจสอบยอดเงินฝ�กธน�ค�รท่ีปร�กฏในทะเบียนคุมเงินทดรองร�ชก�ร 

ในช่อง	 “เงินฝ�กธน�ค�ร”	 ให้ถูกต้องกับยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร	 ประเภทออมทรัพย์	 

และตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร	 ประเภทกระแสร�ยวัน	 จะต้องมียอดคงเหลือ 

เท่�กับ	0	(ศูนย์)	เสมอ
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	 	 -	 ตรวจสอบสัญญ�ก�รยืมเงินทดรองร�ชก�ร	 และจำ�นวนเงินรวมของสัญญ� 

ก�รยืมเงินทดรองร�ชก�ร	จะต้องเท่�กับจำ�นวนเงินที่ปร�กฏในทะเบียนคุมเงินทดรองร�ชก�รในช่อง	

“ลูกหนี้”

	 	 -	 ตรวจสอบใบสำ�คัญท่ียังไม่ได้นำ�ไปเบิกงบประม�ณชดใช้คืนเงินทดรองร�ชก�ร	

และจำ�นวนเงินรวมของใบสำ�คัญจะต้องเท่�กับจำ�นวนเงินที่ปร�กฏในทะเบียนคุมเงินทดรองร�ชก�ร 

ในช่อง	“ใบสำ�คัญ”

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ค�ำสั่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ที	่1689/2564

เรือ่ง	มอบอ�ำนำจและแต่งตัง้บคุคลเพือ่ด�ำเนนิกำรจ่ำยเงนิ	กำรรบัเงนิ	และกำรน�ำเงนิส่งคลัง	

หรอืฝำกคลังของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนกิส์	(KTB	Corporate	Online)	

ส�ำหรับส่วนกลำง

	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รจ่�ยเงิน	 ก�รรับเงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลังหรือฝ�กคลัง 

ของส่วนร�ชก�รผ่�นระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(KTB	Corporate	Online)	ของส่วนกล�ง	เป็นไปอย่�งคล่องตัว 

และมีประสิทธิภ�พ	 จึงยกเลิกคำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ที่	 1716/2563	 

เรื่อง	 ก�รมอบอำ�น�จและแต่งตั้งบุคล�กรเพื่อดำ�เนินก�รจ่�ยเงิน	 ก�รรับเงิน	 และก�รนำ�เงินส่งคลัง 

หรือฝ�กคลังของส่วนร�ชก�รผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์	(KTB	Corporate	Online)	สำ�หรับส่วนกล�ง	 

สั่ง	ณ	วันที่	5	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2563	และให้ใช้ข้อคว�มต่อไปนี้แทน

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	29	ม�ตร�	30	และม�ตร�	45	(3)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 

บริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 2546	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 หนังสืิอกระทรวงก�รคลัง 

ด่วนที่สุด	ที่	กค	0402.2/ว	109	ลงวันที่	9	กันย�ยน	2559	เรื่อง	ก�รกำ�หนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้�ใช้ง�น 

ในระบบ	KTB	Corporate	Online	และหนังสือกระทรวงก�รคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	0402.2/ว	178	 

ลงวันที่	15	พฤศจิก�ยน	2560	เรื่อง	ก�รกำ�หนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้�ใช้ง�นในระบบ	KTB	Corporate 

Online	 เพิ่มเติม	 จึงมอบอำ�น�จและแต่งตั้งให้บุคคลในสังกัดสำ�นักก�รคลังและสินทรัพย์ต่อไปนี้	 

ปฏิบัติร�ชก�รแทนเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 1.	 มอบอำ�น�จให้ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัก�รคลงัและสินทรพัย์ลงน�มในใบสมคัรขอใช้บริก�ร

ที่เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์	(KTB	Corporate	Online)

	 2.	 แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้	เป็นผู้ดูแลระบบ	(Company	Administrator)	ประกอบด้วย

	 	 2.1	 Company	 Administrator	 Maker	 แต่งตั้งให้น�ยช�ญยุทธ	 ตั้งดำ�รงธรรม	 

นักวิช�ก�รเงินและบัญชีปฏิบัติก�ร	กลุ่มบริห�รก�รเงิน	ทำ�หน้�ที่เป็นผู้บันทึกร�ยละเอียดผู้เข้�ใช้ง�น 

ในระบบ	(Company	User)	กำ�หนดสทิธแิละหน้�ทีใ่นก�รทำ�ร�ยก�รของผู้ใช้ง�นในระบบเป็นร�ยบคุคล
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	 	 2.2	 Company	 Administrator	 Authorizer	 แต่งตั้งให้น�งส�วฐิตพร	 อุบลสิงห	์ 

นกัวิช�ก�รเงินและบญัชชีำ�น�ญก�รพเิศษ	กลุ่มพฒัน�ระบบง�นคลงั	ทำ�หน้�ทีต่รวจสอบคว�มถูกต้อง 

และอนุมัติก�รเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้�ที่ในก�รทำ�ร�ยก�รของผู้ใช้ง�นในระบบเป็นร�ยบุคคล 

ต�มข้อมูลที่	Company	Administrator	Maker	บันทึก

	 3.	 แต่งตัง้บคุคลภ�ยในกลุม่บรหิ�รก�รเงินต่อไปนี	้เป็นผูใ้ช้ง�นในระบบ	(Company	User) 

ประกอบด้วย

	 	 3.1	 แต่งตั้ง	Company	User	Maker	ดังนี้

	 	 	 3.1.1	 น�งส�วณสุภ�	บัวข�ว	เจ้�พนักง�นก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญง�น

	 	 	 3.1.2	 น�งส�วสุพรรณี	ดอกละมุด	เจ้�พนักง�นก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญง�น

	 	 	 3.1.3	 น�งส�วสรินทร์ทิพย์	รงคปร�ณี	นักวิช�ก�รเงินและบัญชีปฏิบัติก�ร

	 	 	 3.1.4	 น�งส�วอังศ์วร�	โพธิ์ทอง	พนักง�นร�ชก�ร	ตำ�แหน่งธุรก�ร

โดยให้ทำ�หน้�ทีก่�รจ่�ยเงนิ	ก�รรบัเงนิ	ก�รนำ�เงนิส่งคลงัหรอืฝ�กคลงั	ผ่�นระบบ	KTB	Corporate	Online 

พร้อมทั้งตรวจสอบคว�มถูกต้องและจัดพิมพ์ร�ยง�นต่�ง	 ๆ	 เพ่ือใช้เป็นหลักฐ�นในก�รตรวจสอบ 

โดยถือปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กระทรวงก�รคลังกำ�หนด

	 	 3.2	 แต่งตั้ง	Company	User	Authorizer	ดังนี้

	 	 	 3.2.1	 น�งส�วพัชรกันย์	 เมธ�อัครเกียรติ	 ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักก�รคลัง 

และสินทรัพย์

	 	 	 3.2.2	 น�งส�วกนกพร	 เรืองศรี	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ	 

กลุ่มบริห�รเงินนอกงบประม�ณและเงินสวัสดิก�ร

	 	 	 3.2.3	 น�งทิพย ์ว�รี 	 นัยเนตร	 นักวิช�ก�รเงินและบัญชีชำ�น�ญก�ร	 

กลุ่มบริห�รก�รเงิน	

โดยให้มีอำ�น�จหน้�ที่

	 	 -	 ตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลร�ยก�รโอนเงินและร�ยก�รนำ�เงินส่งคลัง 

หรือฝ�กคลังที่	Company	User	Maker	ส่งให้

	 	 -	 อนุมตักิ�รโอนเงนิและก�รนำ�เงนิส่งคลงัหรอืฝ�กคลงัที	่Company	User	Maker 

ขอโอนเงินหรือขอนำ�เงินส่งคลังหรือฝ�กคลัง	 โดยมีเงื่อนไขก�รอนุมัติในระบบครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่�	 

2	คนขึ้นไป
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	 	 -	 แจ ้งผลก�รอนุ มัติก�รโอนเงินและก�รนำ�เ งินส ่งคลังหรือฝ�กคลังให	้ 

Company	User	Maker	ทร�บ

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	15	ตุล�คม	พ.ศ.	2564

	 (น�ยอัมพร	พินะส�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



สํานักการคลังและสินทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ

คําสั่งมอบอํานาจเกี่ยวกับ

การเงิน การคลังและสินทรัพย
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