
ประเภทของเงนิในสถานศกึษา



1. เงินงบประมาณ

เงินที่สถานศึกษาได้รับ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

2. เงินนอกงบประมาณ

3. เงินรายได้แผ่นดิน



หมายถงึ เงนิทีส่ว่นราชการไดร้บัตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปี
หรอืเบกิจา่ยในรายจา่ยงบกลาง แบง่เปน็ 2 ประเภท คอื

งบประมาณ

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. รายจ่ายงบกลาง



หมายถงึ รายจา่ยซึง่กำหนดไวส้ำหรบัแตล่ะสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิโดยเฉพาะ 
จำแนกออกเปน็ 5 ประเภทงบรายจา่ย ไดแ้ก่

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

1.1 งบบุคลากร

1.2 งบดำเนินงาน

1.3 งบลงทุน 

1.4 งบเงินอุดหนุน

1.5 งบรายจ่ายอื่น



หมายถงึ รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยเพือ่การบรหิารงานบคุคลภาครฐั ไดแ้ก ่รายจา่ยทีจ่า่ย 
ในลกัษณะเงนิเดอืน คา่จา้งประจำ คา่จา้งชัว่คราว และคา่ตอบแทนพนกังานราชการ รวมถงึ 

รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยจากงบรายจา่ยอืน่ใดในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว

1.1 งบบุคลากร 

1.1.1 เงินเดือน 

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ



หมายถงึ  รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยเพือ่การบรหิารงานประจำ  ไดแ้ก ่ รายจา่ยทีจ่า่ย 
ในลกัษณะคา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วสัด ุและคา่สาธารณปูโภค รวมถงึ 
รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยจากงบรายจา่ยอืน่ใดในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว

1.2 งบดำเนินงาน

1.2.1 ค่าตอบแทน

1.2.2 ค่าใช้สอย

1.2.3 ค่าวัสดุ

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค



หมายถงึ รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยเพือ่การลงทนุ ไดแ้ก ่รายจา่ยทีจ่า่ยในลกัษณะคา่ครภุณัฑ ์ 
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวมถงึ รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยจากงบรายจา่ยอืน่ใด         

ในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว

1.3 งบลงทุน

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ 

1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง



หมายถงึ รายจา่ยทีก่ำหนดใหจ้า่ยเปน็คา่บำรงุหรอืเพือ่ชว่ยเหลอื  สนบัสนนุการดำเนนิงานของหนว่ยงานอสิระ
ตามรฐัธรรมนญูหรอืหนว่ยงานของรฐั ซึง่มใิช ่ราชการสว่นกลางตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผน่ดนิ หนว่ยงานในกำกบัของรฐั องคก์ารมหาชน รฐัวสิาหกจิ  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สภาตำบล 
องคก์ารระหวา่งประเทศ นติบิคุคล เอกชนหรอืกจิการอนัเปน็สาธารณประโยชน ์รวมถงึ เงนิอดุหนนุ  

งบพระมหากษตัรยิ ์เงนิอดุหนนุการศาสนา และรายจา่ยทีส่ำนกังบประมาณกำหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยนี ้  
งบเงนิอดุหนนุม ี 2  ประเภท  ไดแ้ก ่

1.4 งบเงินอุดหนุน

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุน
เพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียด 
ที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่า สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น



หมายถงึ รายจา่ยทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะประเภทงบรายจา่ยใดงบรายจา่ยหนึง่ หรอื 
รายจา่ยทีส่ำนกังบประมาณกำหนดใหใ้ชจ้า่ยในงบรายจา่ยนี ้เชน่

1.5 งบรายจ่ายอื่น

(1) เงินราชการลับ

(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือ 
     ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)

(6) รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน



หมายถงึ รายจา่ยทีต่ัง้ไวเ้พือ่จดัสรรใหส้ว่นราชการและรฐัวสิาหกจิโดยทัว่ไป ใชจ้า่ยตามรายการ ดงัตอ่ไปนี้

2. รายจ่ายงบกลาง

(1) "เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ"

(2) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ" 

(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ"

(4) "เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" 

(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจำ”

(6) "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ”

(7) "เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น"

(8) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

(9) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ"



 หมายถงึ เงนิทีก่ฎหมายกำหนดไมต่อ้งนำสง่เปน็เงนิรายไดแ้ผน่ดนิ หรอื เงนิทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้กบ็ไวใ้ชจ้า่ยได้
ตามพระราชบญัญตั ิวธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 24 ซึง่สถานศกึษาไดร้บั ดงันี้

เงินนอกงบประมาณ

1. เงินอุดหนุนทั่วไป

2. เงินรายได้สถานศึกษา

3. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4. เงินลูกเสือ

5. เงินเนตรนารี

6. เงินยุวกาชาด

7. เงินประกันสัญญา

8. เงินประกันซอง



เงนิอดุหนนุทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จดัสรรใหส้ถานศกึษา มดีงันี ้ 

1. เงินอุดหนุนทั่วไป 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 เงนิอดุหนนุโครงการสนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 15 ปี

1.2 เงนิอดุหนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เงนิปจัจยัพืน้ฐานนกัเรยีนยากจน)

1.3 เงนิอดุหนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (คา่อาหารสำหรบันกัเรยีนพกันอน)



รฐับาลมนีโยบายสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึไดจ้ดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจำ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 จากแผนงานสนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษา 

ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กจิกรรมสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน งบเงนิอดุหนนุ เงนิอดุหนนุทัว่ไป  
รายการคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รวม 5 รายการ เริม่ตัง้แตภ่าคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2555  

(เดมิเปน็โครงการสนบัสนนุการจดัการศกึษาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย 15 ป ีซึง่เริม่มาตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2552)   
โดยรายละเอยีด ดงันี้

1.1 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)

2. ค่าหนังสือเรียน

3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4. ค่าอุปกรณ์การเรียน

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



จดัสรรโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จดัหาปจัจยัพืน้ฐานทีจ่ำเปน็ตอ่การดำรงชวีติ และ 
เพิม่โอกาสทางการศกึษา เปน็การชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีย่ากจน  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 ถงึ มธัยมศกึษาปทีี ่3 ใหม้โีอกาสไดร้บัการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้

1.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครอง

มีรายได้/ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาท/ปี



เงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ แบบมเีงือ่นไข (นกัเรยีนทนุเสมอภาค) เกดิขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุ 
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 54 
วรรคหก เพือ่ชว่ยเหลอืผูข้าดแคลน ทนุทรพัย ์ลดความเหลือ่มลำ้ในการศกึษาและเสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพ
และประสทิธภิาพคร ูโดยมเีงือ่นไขสำคญั คอื นกัเรยีนทนุเสมอภาคจะตอ้งมาเรยีน สงูกวา่ รอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีน

ทัง้หมดในภาคเรยีนนัน้ ๆ  เพือ่ปอ้งกนั การหลดุออกจากระบบการศกึษา

1.3 เงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)



การจดัสรรเงนิอดุหนนุใหแ้กน่กัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไข กสศ.  
แบง่การจดัสรรเงนิออกเปน็ 2 สว่น เทา่ ๆ  กนั คอื

การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

สว่นที ่1 จา่ยใหน้กัเรยีน/ผูป้กครอง เปน็เงนิอดุหนนุชว่ยเหลอืคา่ครองชพีแกน่กัเรยีนยากจนพเิศษ แบบมเีงือ่นไข 
(นกัเรยีนทนุเสมอภาค)

สว่นที ่2 จา่ยใหส้ถานศกึษา เปน็เงนิอดุหนนุแกส่ถานศกึษาเพือ่
1. จดัหาอาหารเชา้ สำหรบัอนบุาล-ประถมศกึษา/อาหารเชา้ หรอือาหารกลางวนั สำหรบัมธัยมศกึษา                      
ทีท่างสถานศกึษาจดัหาใหแ้กน่กัเรยีนทนุเสมอภาค
2. จดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนทนุเสมอภาค คอื คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการศกึษาและการจดักจิกรรม
พฒันาทกัษะชวีติและทกัษะอาชพีสำหรบันกัเรยีนทนุเสมอภาค
 ทัง้นี ้มใิหน้ำเงนิสว่นที ่2 ไปจดัสรรเปน็เงนิอดุหนนุเพิม่เตมิในสว่นที ่1 อกีไมว่า่กรณใีด



หมายถงึ บรรดารายได้

เงินรายได้สถานศึกษา

➡ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากทีร่าชพสัด ุ

➡เบีย้ปรบัการผดิสญัญาการลาศกึษา 

➡เบีย้ปรบัการผดิสญัญาการซือ้ทรพัยส์นิ หรอืจา้งทำของ ทีด่ำเนนิการโดยใชเ้งนิงบประมาณ 

➡เงนิทีม่ผีูม้อบให ้และเงนิหรอืผลประโยชนอ์ืน่ทีส่ถานศกึษารบัไวเ้ปน็กรรมสทิธิ ์

➡ไมร่วมถงึเงนิงบประมาณรายจา่ย ตามระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  
     วา่ดว้ยการบรหิารจดัการเกีย่วกบัเงนิรายไดส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ปน็นติบิคุคลในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา      
     พ.ศ. 2549



ขอบข่ายเงินรายได้สถานศึกษา
มีดังต่อไปนี้



หมายถงึ การรบัเงนิทกุประเภททีเ่ปน็รายไดข้องสถานศกึษา หรอื สถานศกึษาทำกจิการอะไรทีก่อ่ใหเ้กดิรายได ้
ถอืวา่เปน็เงนิรายไดส้ถานศกึษาทัง้สิน้ เชน่ 

1. บรรดารายได้

➡รายไดจ้ากการขายอาหาร 

➡รายไดจ้ากการใหเ้ชา่อาคาร/สถานที ่

➡เงนิผา้ปา่ 

➡เงนิรายไดจ้ากงานเลีย้งศษิยเ์กา่ 

➡ฯลฯ



 หมายถงึ บรรดาผลประโยชนท์ีส่ถานศกึษาไดร้บัจากทีร่าชพสัดขุองสถานศกึษา รวมทัง้ 
การจดัหารายไดจ้ากการบรกิารของสถานศกึษา และคา่ธรรมเนยีมการศกึษาทีไ่มข่ดัแยง้กบันโยบาย วตัถปุระสงค ์

และภารกจิหลกัของสถานศกึษา แตก่ารทำประโยชนจ์ะตอ้งไมท่ำในเชงิธรุกจิ เชน่ 

2. ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ

➡การปลกูยางพาราบนพืน้ทีร่าชพสัดขุองสถานศกึษา 

➡รายไดจ้ากการขายยางพารากต็อ้งนำเงนิเขา้เปน็เงนิรายไดส้ถานศกึษา



 เชน่ ดำเนนิการ จดัซือ้/จดัจา้ง เมือ่มกีารสง่มอบสนิคา้หรอืงานจา้ง และ 
มกีารผดิสญัญาเกดิขึน้ ผูข้าย/ผูร้บัจา้ง ตอ้งจา่ยเบีย้ปรบัใหก้บัสถานศกึษา

3. เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ



หมายถงึ เงนิทีม่ผีูม้อบใหส้ว่นราชการ (สถานศกึษา) เพือ่ใชใ้นกจิกรรมของสถานศกึษา  
ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการรบัเงนิ หรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคใหแ้กส่ถานศกึษา พ.ศ. 2552 

และระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการรบัเงนิบรจิาค พ.ศ. 2526 ดงันี้

4. เงินบริจาค

4.1 เงนิบรจิาคทีม่ผีูม้อบใหโ้ดยไมไ่ดร้ะบวุตัถปุระสงค ์หรอืวตัถปุระสงคไ์มช่ดัเจน ใหส้ถานศกึษาบนัทกึ      
การรบัเงนิรายไดส้ถานศกึษา ดอกผลใหส้ถานศกึษานำไปใชจ้า่ยในทางทีเ่ปน็ประโยชนแ์กท่างราชการโดยสว่นรวม

4.2 เงนิทีม่ผีูม้อบใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์เพือ่การใด เพือ่ใคร ใหส้ถานศกึษาบนัทกึรบัไวเ้ปน็เงนิบรจิาค         
โดยมวีตัถปุระสงค ์เงนิดอกผลทีเ่กดิจากทรพัยส์นิซึง่มผีูบ้รจิาค ใหส้ถานศกึษานำไปใชจ้า่ย หรอืกอ่หนีผ้กูพนัได้
ตามวตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้


