
 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๗)  มาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๖   
แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ในการ  
ประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๓  เม่ือวันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจึงออก  
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสํานักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วย 
การใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
“ข้อบังคับ”  หมายความว่า  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   

๓๐  กันยายนของปีถัดไป   
“หลักฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้

ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว   
“ข้อกําหนด”  หมายความว่า  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  

หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวข้อง  มติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  และที่เรียก  
ชื่ออ่ืน ๆ  แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อความที่กล่าวมา   

ข้อ ๔ วิธีปฏิบัติใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้นําข้อกําหนดของทางราชการ  หรือมติ
คณะกรรมการมาบงัคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   
ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  และในกรณีที่สํานักงานไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  
ในข้อบังคับนี้  ให้ขอทําความตกลงกับคณะกรรมการ 
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หมวด  ๑ 
เงินรายได้ 

 

 

ข้อ ๖ เงินรายได้ของสํานักงานประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) ค่าบํารุง  ค่าธรรมเนียม  และค่าบริการอ่ืนตามข้อบังคับ 
(๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกับหน่วยงานและ

บุคคลภายนอก  รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของสํานักงาน   
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสํานักงาน  และทรัพย์สินที่ สํานักงาน  

ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช้  และจัดหาประโยชน์ 
(๗) รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๗ เงินรายได้ของสํานกังานจะนําไปใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนําส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของสํานักงานตามข้อ  ๘  ไม่ได้   

หมวด  ๒ 
การเงิน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การรับเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ 

 

 

ข้อ ๘ ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  โดยแยกเป็นบัญชี   
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้หนึ่งบัญชี  และบัญชีเงินรายได้อ่ืน ๆ  หนึ่งบัญชี 

ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหตุผลเพียงพอต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนอกจากที่กําหนด   
ไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ   

ข้อ ๙ การรับเงินจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  แบบใบเสร็จรับเงิน 
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด  โดยมีหมายเลขกํากับเล่มที่  และหมายเลขที่ใบเสร็จรับเงินเรียงลําดับไว้  
ทุกฉบับ  และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน  และหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่สามารถตรวจสอบได้   

เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้เจ้าหน้าที่การเงิน  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เลขาธิการทราบ  
ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป   

ข้อ ๑๐ เม่ือเจ้าหน้าที่การเงินรับเงินในวันใด  ให้นําเงินนั้นฝากธนาคารไว้ในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามประเภทที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ในวันที่รับเงิน 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

กรณีที่ไม่สามารถนําเงินฝากธนาคารได้ทันภายในวันที่รับเงิน  ให้รวบรวมเงินเก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยก่อน  แล้วให้นําฝากในวันทําการถัดไป 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีเงินสดย่อยไว้เพื่อทดรองจ่ายประจําสํานักงาน  ให้เป็นไป
ตามที่เลขาธิการกําหนด 

ข้อ ๑๒ เม่ือสิ้นเวลารับจ่ายเงิน  ให้เจ้าหน้าที่การเงินเก็บรักษาเงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน  
ไว้ในตู้นิรภัย  และจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้   

การเก็บรักษาเงินคงเหลือประจําวัน  ให้ใช้ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม  เว้นแต่  
เลขาธิการจะอนุญาตให้ดําเนินการเป็นอย่างอ่ืน   

ข้อ ๑๓ วิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับการรับเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้อ่ืนใดที่มิได้ กําหนดไว้   
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกําหนด   

ส่วนที่  ๒ 
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินรายได้ 

 

 

ข้อ ๑๔ เงินรายได้ให้นําไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ 
แก่กิจการลูกเสือ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ 
(๒) การลงทุนเพื่อประโยชน์ของสํานักงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(๓) การอุดหนุนเพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้ง ในและนอก  

สถานศึกษา  และกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 
(๔) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
(๕) การช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยและคณะลูกเสือนานาชาติ 
(๖) การส่งเสริมกิจการลูกเสือและการบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ 
(๗) เบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนสําหรับกรรมการสภาลูกเสือไทย  กรรมการบริหาร 

ลูกเสือแห่งชาติ  กรรมการลูกเสือจังหวัด  และกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  ตามระเบียบที่  
กระทรวงการคลังกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ภายในวงเงินรายได้ที่จัดสรร 

(๘) การบริหารงานของสํานักงาน   
(๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๕ กรณีเงินรายได้ที่ เป็นเงินหรือทรัพย์ สินที่ มี ผู้ อุทิศให้โดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง   

ให้นําไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้อุทิศระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั้น   
ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินรายได้เพื่อประโยชน์แก่กิจการลูกเสือ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) งบบุคลากร  เช่น  เงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินประจําตําแหน่ง  ให้จ่ายตามคําส่ังบรรจุแต่งตั้ง  

หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน   
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(๒) งบดําเนินงาน  เช่น  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   
(๓) งบลงทุน  เช่น  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  หรือการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อการ

ดําเนินกิจการลูกเสือ  และของสํานักงาน 
(๔) งบอุดหนุนทั่วไป  เช่น  ค่าบํารุงลูกเสือโลก  ค่าสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน  

ลูกเสือจังหวัดหรือสํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   
(๕) งบรายจ่ายอ่ืน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลูกเสือระหว่างประเทศ   
ข้อ ๑๗ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายไม่ต่ํากว่าระดับหัวหน้าหน่วยงาน  มีอํานาจ

อนุมัติจ่ายเงินครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินห้าล้านบาท  หากจําเป็นต้องจ่ายเงินเกินห้าล้านบาทต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการ  เว้นแต่เป็นการจ่ายเพื่อชําระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาการจัดซ้ือจัดจ้างที่สามารถสั่ง  
จ่ายได้ตามวงเงินในสัญญา 

ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๑๙ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจ่ายเงินอ่ืนใดที่มิได้กําหนดไว้  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ  

กําหนด 

หมวด  ๓ 
การบัญชีและการรายงาน 

 

 

ข้อ ๒๐ ให้สํานักงานจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๒๑ การรับจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกบัญชี  โดยการนําเอกสารหลักฐาน 
การรับจ่ายเงินมาเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี   

ข้อ ๒๒ ให้สํานักงานดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทํางบทดลองประจําเดือนและรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเสนอต่อเลขาธิการ

ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป 
(๒) จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  และงบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  

เสนอต่อเลขาธิการภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส  เพื่อรายงานคณะกรรมการ 
(๓) จัดทํารายงานการเงินประจําปี  เสนอต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง  โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี   
ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานจัดทํารายงานการเงินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีเพื่อส่งให้  

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ  เม่ือผู้สอบบัญชีรับรองรายงานการเงินแล้ว  ให้สํานักงานเสนอรายงานผลการ 
สอบบัญชี   และรายงานการเงินต่อคณะกรรมการ   และส่งสําเนารายงานการเงินดั งกล่าว 
ให้กระทรวงศึกษาธิการ  และกรมบัญชีกลางเพื่อทราบต่อไป 

ผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



 หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
   

 

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบ 

 

 

ข้อ ๒๔ ให้สํานักงานจัดให้มีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินกับหลักฐานการรับจ่ายเงิน   
ทุกส้ินวันทําการ 

ข้อ ๒๕ หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของสํานักงานแห่งใดขาดบัญชี  หรือสูญหาย
เสียหายเพราะการทุจริต  หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซ่ึงมิใช่กรณี
ปกติ  ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานตามลําดับชั้นถึงเลขาธิการทราบโดยด่วน  และให้เลขาธิการรายงานให้  
คณะกรรมการทราบ  และดําเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในกรณี 
ที่เห็นว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดนิให้ฟ้องร้องดําเนินคดีแก่ผู้กระทําผิดด้วย   

ข้อ ๒๖ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับการเงิน   การบัญชีของสํานักงาน  โดยให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๗ การดําเนินการเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ใดที่ดําเนินการไปก่อนที่ข้อบังคับนี้   
มีผลใช้บังคับ  และยังมีการดําเนินการอยู่  และหรืออยู่ในระหว่างดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการไป  
ตามข้อกําหนดของทางราชการ  หรือตามมติคณะกรรมการจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามข้อบังคับนี้ 

การดําเนินการในเรื่องการเงิน  รายได้  การเก็บเงินค่าบํารุงลูกเสือและการจ่ายเงินค่าบํารุง  
ลูกเสือให้ดําเนินการตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  
พ.ศ.  ๒๕๐๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตั้งแต่ข้อ  ๑๘  ถึงข้อ  ๓๕  นํามาบังคับใช้โดยอนุโลม  จนกว่าจะมีการ
ออกข้อบังคับเป็นอย่างอ่ืน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 




