
 
ข้อบังคบัสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรพัย์สนิ 

พ.ศ. 2557 
________________________________ 

  โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) (13) (15) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา      
พ.ศ. 2551 และมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 
13  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2557” 

  ข้อ  2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  3  ในข้อบังคับน้ี 
   “สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
   “สภาสถาบัน”  หมายความว่า  สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
   “ผู้อํานวยการสถาบัน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
   “คณะกรรมการ”   หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
   “หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส่วนราชการตามกฎกระทรวงและประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการการแบ่งส่วนราชการสถาบัน รวมถึงหน่วยงานภายในของสถาบันซึ่งจัดต้ังข้ึนตามข้อบังคับ
ของสภาสถาบัน 
   “ฝ่ายการเงินและบัญชี”  หมายความว่า  งานการเงินและบัญชีของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และให้หมายรวมถึงงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน 
   “เงินรายได้”  หมายความว่า  เงินรายได้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
   “ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม ของปีหน่ึง ถึงวันที่ 
30 กันยายน ของปีถัดไป ซึ่งใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปน้ัน เป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
   “งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่าย หรือ
ก่อหน้ีผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่กําหนในแต่ละปีงบประมาณ 
   “ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  ทรัพย์สินของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
   “หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
หรือเจ้าหน้ีตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 
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   “เงินสะสม”  หมายความว่า  รายได้คงเหลือจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
และเงินงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ของสถาบันมาจากปีงบประมาณก่อนๆ 
   “เงินออม”  หมายความว่า  รายได้ของสถาบันซึ่งเก็บไว้ สําหรับนําไปลงทุน หรือนํา
เฉพาะดอกผลมาใช้จ่าย หรือนําไปใช้จ่ายตามความเห็นของสภาสถาบัน 

  ข้อ  4  ให้ผู้อํานวยการสถาบัน รักษาการตามข้อบังคับน้ี  

หมวด 1 
คณะกรรมการบรหิารการเงินและทรัพยส์นิ 

  ข้อ  5  ให้สภาสถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
กรรมการ ดังน้ี 

(1) ผู้อํานวยการสถาบัน เป็น ประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ อํ านวยการสถาบันที่ ทํ าห น้ าที่ เป็ น

ผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานสํานักงาน
ผู้อํานวยการสถาบัน 

เป็น รองประธานกรรมการ 

(3) ผู้แทนผู้อํานวยการส่วนราชการใน วิทยาลัย 
สํานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย จํานวน  3 
คน ยกเว้นกรรมการตาม (2) (6) (9)  

เป็น กรรมการ 

(4) ผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเลือกจากบุคคล
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ 
จํานวน 1 คน 

เป็น กรรมการ 

(5) ผู้ แทนกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณ วุฒิ 
จํานวน 1 คน 

เป็น กรรมการ 

(6) ผู้แทนกรรมการสภาสถาบัน ครูหรือคณาจารย์
ประจํา จํานวน 1 คน 

เป็น กรรมการ 

(7) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี  
จํานวน 1 คน 

เป็น กรรมการ 

(8) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวน 1 คน เป็น กรรมการ 
(9) ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ความร่วมมือ 
เป็น กรรมการและเลขานุการ 

(10) รองผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์การพัฒนา
และความร่วมมือ 

เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) ให้คัดเลือกกันเอง ให้เหลือผู้แทนจํานวน 3 คน  
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (4) (5) และ (6) ให้คัดเลือกกันเอง ให้เหลือผู้แทนกลุ่มละ 1 คน 
การได้มาซึ่งกรรมการตาม (7) และ (8) ได้มาจากการแนะนําของผู้อํานวยการสถาบัน 
ในกรณีที่กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการข้ึนใหม่   

  ข้อ  6  ให้กรรมการตามข้อ 5 มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี กรรมการที่ดํารง
ตําแหน่งครบวาระแล้ว อาจได้รับการแต่งต้ังอีกก็ได้ 



- 3 - 
 

ข้อ  7  นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ข้อ 6 กรรมการอาจพ้นตําแหน่ง เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ล้มละลาย 
(4) ถูกจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(5) พ้นจากการดํารงตําแหน่งของแต่ละกลุ่ม 
(6) ผู้อํานวยการสถาบันเสนอให้กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อ

หน้าที่อย่างร้ายแรง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 5 พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งต้ังผู้ดํารง

ตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ  8  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมได้ 

ในการประชุมคราวใดถ้าประธานคณะกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 

ในกรณีที่ทั้งประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ  9  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(1)  ออกระเบียบ หรือประกาศเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 

โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
(2) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการเงิน การพัสดุ และ

ทรัพย์สินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน 
(3) วางแผนกําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการ

จัดหารายได้ เพ่ือให้มีเสถียรภาพและให้เกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 
(4) ออกประกาศการเรียกเก็บค่าลงทะเบียนการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าปรับและเงินอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
(5) กําหนดประเภท รายการและอัตราการจ่ายเงินรายได้จากการจัดการศึกษา การ

ให้บริการทางวิชาการ การบริหารสินทรัพย์และเงินรายได้อ่ืนเป็นเงินนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อบังคับน้ี    
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

(6) เสนอแนวทางการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบัน ทั้งที่เป็นที่ราช
พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

(7) เสนอประมาณการรายรับรายจ่ายให้สภาสถาบันกําหนดเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พร้อมด้วยกรอบความคิดในการกําหนดทิศทางการต้ังงบประมาณรายจ่าย 

(8) กํากับ ดูแล และจัดทําร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างแผน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามลักษณะของงบประมาณเสนอต่อสภาสถาบัน 

(9) กํากับ ดูแล เร่งรัดหน่วยงานเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
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(10) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการเรื่องใดเร่ืองหน่ึงใน
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(11) ให้คําปรึกษาแก่ผู้ อํานวยการสถาบันและดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณเงินรายได้ของสถาบัน 

(12) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

หมวด 2 
เงินรายไดแ้ละทรพัย์สิน 

  ข้อ  10  นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1)  เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบัน 
   (2)  เงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน 
   (3)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน 
   (4)  รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล 
หรือใช้ประโยชน์ 
   (5)  เงินอุดหนุนจากราชการส่วนอ่ืน หรือเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือ
เงินอุดหนุนอ่ืนที่สถาบันได้รับ เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
   (6)  รายได้หรอืผลประโยชน์อ่ืน 

ข้อ  11  รายได้ของสถาบัน จะหักไว้ใช้จ่ายเพ่ือการใดก่อนนําส่งไม่ได้ เว้นแต่กรณีโครงการ
ร่วมทุนหรือกิจการอ่ืนที่สถาบันอนุมัติเป็นพิเศษ หรือมีระเบียบกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่มีปัญหาตามข้อน้ีให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอความเห็นให้สภาสถาบันวินิจฉัย 

ข้อ  12  ทรัพย์สินของสถาบัน ได้แก่ 
(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินสด หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีเหตุผลจะคาดหมายได้

ว่าจะเปล่ียนเป็นเงินสดหรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ เช่น เงินฝากธนาคาร
ลูกหน้ีและตั๋วเงิน 

(๒) ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน 
2.1  ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนถาวรที่ใช้ในการดําเนิน

กิจการและใช้ได้นานกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 2.2  ทรัพย์สินอ่ืน ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนและ

ทรัพย์สินถาวร เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ และเงินทุนระยะยาว เป็นต้น 

หมวด ๓ 
การรบั และการเกบ็รักษาเงนิ 

 ข้อ  ๑3  การรับเงินรายได้ทุกประเภท จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของสถาบัน โดยให้
หน่วยงานเก็บรักษาสําเนาไว้เป็นหลักฐาน จะต้องจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 

 ข้อ   ๑4   ให้ฝ่ายการเงินและบัญ ชีมี อํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้ในที่ ทํ าการตามที่
คณะกรรมการกําหนด ได้ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท  ส่วนที่เกินให้นําฝากธนาคารในวันน้ัน หรืออย่างช้าในวันทํา
การถัดไป 
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ข้อ  15  การเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง  

 ข้อ  ๑6  ในส่วนของการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทําบัญชี การรายงานการเงินการ
นําฝากและถอนเงิน และการตรวจสอบในกรณีที่ข้อบังคับน้ี หรือสภาสถาบันมิได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม 

หมวด 4 
การจัดทาํงบประมาณและการบรหิารงบประมาณ 

  ข้อ  17  การนํารายได้ตามข้อ 10 ไปใช้จ่าย ให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

  ข้อ  18  ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทํางบประมาณประจําปี โดยจัดทําคําของบประมาณเงิน
รายได้ส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา สํานักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เพ่ือวิเคราะห์และ
รวบรวมเสนอคณะกรรมการ แล้วนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ 

  ข้อ  19  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการให้จัดทําในรูปแผนงาน 
หน่วยงาน กองทุน และแยกหมวดเงินรายจ่ายตามท่ีสถาบันกําหนด 
  ให้หน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับประจําปีจากเงินรายได้ตามข้อ 10 แล้วจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แยกหมวดรายจ่ายตามวิธีงบประมาณแผ่นดิน 
  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา สํานักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เพ่ือ
วิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการ แล้วนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ  
  กรณีมีความจําเป็นโดยเร่งด่วนให้หัวหน้าหน่วยงานยืมเงินรายได้สะสมไปต้ังงบประมาณได้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ผู้อํานวยการ
สถาบัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการได้ และรายงานให้สภาสถาบันทราบ 

ข้อ  20  ถ้างบประมาณรายจ่ายประจําปีใด ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ก่อนวันเริ่ม
ปีงบประมาณ ผู้อํานวยการสถาบันอาจสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีเฉพาะหมวด
ดําเนินการ จํานวนไม่เกินหน่ึงในสามของวงเงินงบประมาณในงบประมาณปีที่ล่วงแล้ว หรือให้นําเสนอสภา
สถาบันพิจารณาอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 

ข้อ  21  การก่อหน้ีผูกพันรายการใด ที่มีวงเงินต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป และไม่อาจ
เบิกจ่ายได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณน้ัน ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอผู้อํานวยการสถาบันอนุมัติกันเงินไว้จ่าย
ตามภาระผูกพันรายการน้ัน 

กรณีที่ย่ืนหลักฐานขอเบิกเงินทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินจาก
งบประมาณเงินรายได้ของปีน้ัน ให้เสร็จภายใน 15 วัน ของปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ  22  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณนั้น แต่ถ้ามีเหตุผลและความจําเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อํานวยการสถาบันเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ  23  การโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงรายการใดในหมวด
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้ผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมายเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
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ข้อ  24  เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว หากหน่วยงานใดมิได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่กําหนดไว้
ในเอกสารงบประมาณประจําปี และมิได้ก่อหน้ีผูกพันที่จําเป็นต้องเบิกจ่ายถ้างบประมาณคงเหลืออยู่ ก็ให้โอน
เงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของสถาบัน ยกเว้นหมวดรายจ่ายงบลงทุนให้โอนเป็นเงินสะสมของสถาบัน 
และถ้าประสงค์จะนําเงินมาใช้จ่ายให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

หมวด 5 
การก่อหนี้ผกูพนัและการเบกิจ่ายเงิน 

 ข้อ  25  ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้างและก่อหน้ีผูกพันได้ไม่เกิน
งบประมาณที่สภาสถาบันอนุมัติ  

ให้ผู้อํานวยการสถาบันมอบอํานาจให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้สั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้างและก่อ
หน้ีผูกพันได้ สําหรับวงเงินที่จะมอบน้ัน  

ข้อ  26  ผู้อํานวยการสถาบันมีอํานาจอนุมัติให้ยืมเงินรายได้ของสถาบันเป็นเงินทดรอง
ราชการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 ข้อ  27  การจ่ายเงินรายได้ ให้จ่ายตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของสถาบัน หาก
สถาบันมิได้กําหนดระเบียบไว้เป็นการเฉพาะเรื่องใดและสถาบันเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ผู้อํานวยการ
สถาบันมีอํานาจอนุมัติจ่ายเงินดังกล่าวได้ตามเหตุผลและความจําเป็น  แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ เพ่ือ
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 

 ข้อ  28  ในกรณีที่สถาบันมีโครงการ หรือกิจกรรมระหว่างสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งสภา
สถาบันได้ให้ความเห็นชอบและต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายร่วมกัน ให้ผู้อํานวยการสถาบันอนุมัติจ่ายส่วนเฉล่ีย
ค่าใช้จ่ายนั้นจากเงินงบกลางเมื่อดําเนินการตามโครงการใดแล้ว   

ในกรณีที่สถาบันไม่ได้ต้ังงบกลางไว้ ให้จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อสภาสถาบันเป็น  
กรณีๆ ไป 

 ข้อ  29  การสั่งจ่ายเงินรายได้ของสถาบันทุกกรณี  ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการสถาบัน
หรือผู้ที่ผู้อํานวยการสถาบันมอบหมายและให้จ่ายเป็นเช็คในนามเจ้าหน้ีหรือผู้รับเงิน ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงิน
สด  

 ในกรณีที่จําเป็นต้องจ่ายเงินสด หรือชําระหน้ีเป็นเงินสด ให้ขออนุมัติจากผู้อํานวยการสถาบัน
เป็นกรณีๆ ไป 

 ข้อ  30  การออกเช็คสั่งจ่ายเงินรายได้ของสถาบัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง  

 ข้อ  31  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน  ใบสําคัญคู่จ่าย และวิธีการจ่ายเงินที่มิได้
กําหนดไว้ในระเบียบน้ี และสภาสถาบันมิได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกําหนด โดยอนุโลม 

หมวดที่ 6 
การรายงานการเงินและการตรวจสอบ 

 ข้อ  32  ให้สถาบันและหน่วยงานจัดทําบัญชีตามแบบและรายการที่คณะกรรมการกําหนด
ตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป โดยใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่ายและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ให้เรียบร้อยเพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ 
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 ข้อ  33  ให้สถาบันและหน่วยงานจัดทํารายงานแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดรองของ
สถาบันและหน่วยงานเสนอต่อผู้อํานวยการสถาบันทราบทุกเดือน 

 ข้อ  34  ให้สถาบันจัดทํารายงานการเงินตามแบบรายงานการเงิน ผลการวิเคราะห์และ
ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการกําหนดประจําทุกหกเดือน และจัดทํางบการเงินประจําปีเสนอสภาสถาบันภายใน
เก้าสิบวันนับต้ังแต่สิ้นปีงบประมาณ 

 ข้อ  35  ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการจ่ายเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้รับ
เงินและหรือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีมีหน้าที่แสดงรายรับให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน หรือเจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหากได้รับข้อทักท้วงจากผู้ตรวจสอบภายในหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าของงบประมาณปฏิบัติตามคําทักท้วงอย่างช้าไม่เกินสี่สิบห้าวันนับจากวันที่
หน่วยงานหรือสถาบันได้รับแจ้งข้อทักท้วงนั้น 

 ข้อ  36  ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 90วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แล้วจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ และเสนอต่อสภา
สถาบันทราบภายใน 120 วัน 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  37  กรณีที่ยังไม่มีการกําหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับน้ีให้อนุโลมใช้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์การจ่ายที่มีอยู่ใช้ไปก่อนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

  ข้อ  38  กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยและรายงาน
ข้อวินิจฉัยให้สภาสถาบันทราบในโอกาสแรกของการประชุม 

  ประกาศ   ณ   วันที่   28   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2557 

 
 

(นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) 
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 




