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คำนำ 
 
  การบริหารงบประมาณ  เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จึงได้พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการบริหาร
งบประมาณข้ึน  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าของโรงเรียนเกิดคุณค่าแก่
ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียน 
  คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ มีสาระสำคัญของความเป็นมาและ
ความสำคัญในการจัดทำคู่มือ  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  กรอบแนวคิด  ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ  
คำจำกัดความ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบและระบบติดตามประเมินผล  มุ่งหวังให้เกิด
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการนี้  เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าหลัก
ของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาให้ดียิ่งขึ้นไป 
  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา หวังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ  และ
ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 

 

                                                คณะผู้จัดทำ 
                                              กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริม

ให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมา
ใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียนดำเนินการด้านการ
บริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์
       1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
       2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
       3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
       4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       5. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       6. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีด ีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
คำจำกัดความ 
       1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
ในรอบปีงบประมาณ 
       2. การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาเพ่ือ
ดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
       3. การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 
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       4. เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและ
ประเทศ 
       5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
ศึกษาธิการตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
       6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยาตามที่กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
       7. แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
       8. แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาในรอบ
ปีงบประมาณ 
       9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับ
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาเพ่ือดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
       10. ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
       11. โครงการ หมายถึง โครงการที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
       12. งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 จำแนกงบรายจ่ายตามหลักจำแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 12.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายในลักษณะการอบรม ศึกษาดูงาน เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว 

12.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจำ ได้แก่รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
 12.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ  
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 
 12.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศนิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
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       12.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

(1) เงินราชการลับ 
(2) เงนิค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ 

จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

       13. การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการโอน
เงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 
       14. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่วน
ราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไปยัง โดยส่วนราชการอ่ืนคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
       15. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจำนวนเงินของ
รายการที่กำหนดไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน 
       16. งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เหลือจ่าย จากการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
 
ขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       1. งานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       2. งานหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
       3. งานการเงินและการบัญชี 
       4. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
       5. งานข้อมูลและสารสนเทศ 
       6. งานแผนงานและโครงการ 
       7. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
       8. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
       9. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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การดำเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก ่เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต 
(Service Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาท่ีต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม
ดำเนินการดังนี้ 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 

2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) 
และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

3) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค ์(Corporate 
bjective) ของสถานศึกษา 

4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบ

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ
ของแผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ ์ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

2) จัดทำ กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปาน
กลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่
จะต้องทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเม่ือได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 

ปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 
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       2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับ 
งบประมาณ 

2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้ง
ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน หลักเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน 
และตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และกำหนด งบประมาณ 
ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอก
งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบ
วงเงินที่ได้รับ 

6) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
8) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไป

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน 
งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาส
ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติ
การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

       3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิต
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความ
เสี่ยงสูง 

4) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

5) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้
การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถาน 
การณ์ 

6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) 
ของสถานศึกษา 

2) จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 

3) สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตาม
ข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 

4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงาน
ประจำปี 

5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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       4. การบริหารการเงิน 

การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
     5. การบริหารการบัญชี 

5.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปี
ก่อน และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 

2) จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเง ินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเง ินนอก 
งบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ 
(บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้
จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิต
ในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน 
ทุน รายได)้ 

4) บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การ
จ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่ายเงินมัดจำและค่าปรับ รายได้
จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้
แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับ
เงินความรับผิดทางละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้
ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้าง
รับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่าง
งวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวด
บัญชี และปิดรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้ว
ให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้
แผ่นดินรอนำส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ
ประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและ
การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
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9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลข

ผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือ
ชื่อย่อกำกับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่ 

เกณฑ์คงค้าง 
5.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และ
ค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจำงวด 

2) จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  จัดทำงบแสดงผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่ง
รายงานประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานผ่านเขตพื้นที ่การศึกษาและจัดส่ง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 

5.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

จัดทำและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 

       6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 

2) จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

3) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
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4) จดทะเบียนเป็นที ่ราชพัสดุสำหรับที ่ด ิน  อาคาร และสิ ่งก่อสร้างในกรณีที ่ย ังไม่

ดำเนินการ และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้
เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามคีวามพร้อม 

6) จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
            ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนด
ตามมาตรฐานกลาง 

2) จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั ้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่
ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

6.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่
เป็นแบบมาตรฐาน 

2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็น
แบบมาตรฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

3) จัดซื ้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญา 
และเม่ือตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6.4 การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
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4) ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับ

ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณี
เป็นสิ่งปลูกสร้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบข่ายภาระงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       1. งานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1) วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
และการดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน 
 2) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
 3) ให้คำแนะนำ นิเทศติดตามการดำเนินงานงานแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
 4) กำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการดำเนินงานงานแผนงานและ
งบประมาณของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 5) วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนและเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
 6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
       2. งานหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2) เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน 
 3) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนลำดับที่ 3 ในกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไป
ราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 4) ปฏิบัติราชการแทนในงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 
 5) วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของทางราชการ 
 6) กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 7) ให้คำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุเป้าหมาย 
 8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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       3. งานการเงินและการบัญชี 
 3.1 งานการเงิน  
  1) วางแผน จัดระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้อง
และถูกต้องกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  3) ตรวจสอบกลั่นกรองงานเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินก่อนเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
ลงนาม 
  4) บันทึกความเห็นเพ่ือเสนออนุมัติจ่ายเงิน 
  5) เบิกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าหนี้ ตามระเบียบ ภายในกำหนดระยะเวลา 
  6) กำกับ เร่งรัด ติดตามการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  7) บริหารงานการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
  8) สรุปและรายงานทางการเงินต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
  9) ควบคุม ดูแล การรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
  10) ดำเนินการโต้ตอบหนังสือราชการเก่ียวกับการเงินทุกประเภท 
  11) จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางการเงิน 
  12) รับและออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำบัญชี ทะเบียนคุมรายรับ-รายจ่าย 
  13) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เงินคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน งบเทียบยอด เงินฝาก
ธนาคารประเภทต่าง ๆ 
  14) ดูแลเอกสารแทนตัวเงินต่างๆ และจัดทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
  15) รวบรวมระเบียบ แนวปฏิบัติทางการเงินเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบ   
  16) ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  17) นำส่ง นำฝาก เบิกถอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดิน 
  18) เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานทางการเงินต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
  19) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.2 งานการบัญชี  
  1) จัดทำแบบฟอร์มทางบัญชีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน 
  3) จัดทำทะเบียนคุมและลงบัญชีแยกประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแต่ละ
ประเภท 
  4) สรุปและรายงานผลการดำเนินการทางบัญชีต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
  5) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการทางบัญชี 
  6) ควบคุม ดูแล เอกสารทางการเงินให้เกิดความปลอดภัยและเป็นระบบ 
  7) เสนอแนวทางการดำเนินการทางบัญชีต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
  8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย        
        3.3 งานเก็บรักษาเงิน  
  1) จัดระบบการเก็บรักษาเงิน 
  2) เก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน 
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  3) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
  4) ตรวจสอบการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
  5) ประเมินผลการดำเนินงาน 
  6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
       4. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรเพ่ือดำเนินการทางพัสดุและสินทรัพย์ตามท่ีระเบียบหรือ
กฎหมายกำหนด 
 2) ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดตามท่ีระเบียบหรือ
กฎหมายกำหนดไว้ 
 3) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทั้งที่ซ้ือด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนเงินที่
ได้รับ 
การบริจาค 
 4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 5) จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุของสถานศึกษาโดยร่วมกับผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น 
 7) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำการกำหนดแบบรูปรายการ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
 8) ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
 9) ตรวจสอบสภาพ บำรุง รักษา ซ่อมแซม ทรัพย์สินของโรงเรียน 
 10) กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 11) ดำเนินการจ่ายพัสดุตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน 
 12) เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานพัสดุและสินทรัพย์ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 13) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       5. งานข้อมูลและสารสนเทศ 
 1) วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานข้อมูลและสารสนเทศ 
 2) กำกับดูแล นำเสนอข้อมูล Data Management Center : DMC และสถิติเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 
 3) รวบรวมข้อมูลของบุคลากรและข้อมูลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 
 4) ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศของโรงเรียน บนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6) สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 7) เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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        6. งานแผนงานและโครงการ 
 1) วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ 
 3) จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
 6) ดำเนินการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น 
 7) รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน 
 8) ปรับปรุงการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน 
 9) รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี สรุปและรายงานต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 10) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน งานแผนงานและงบประมาณ 
 11) เสนอแนวทางการดำเนินงาน งานแผนงานและงบประมาณต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
 12) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีเพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 13) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       7. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 1) วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 2) ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานด้านบัญชี การเงินและพัสดุของโรงเรียน 
 3) เสนอแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุให้แก่ผู้รับผิดชอบ 
 4) เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมและตรวจสอบภายในต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       8. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
 1) วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
 2) กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
 3) บริหารงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 4) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ
รายการทรัพย์สินของโรงเรียนเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 5) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 6) สนับสนุนให้บุคคลและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กระบวนการเรียนการสอน 
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 7) สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 8) จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 9) เสนอแนวทางการระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 10) ดำเนินกิจกรรมเพ่ือจัดหารายได้และผลประโยชน์ของโรงเรียน 
 11) เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 12) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       9. งานเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1) ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2) รวบรวมโครงการ งานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 
 3) กรอกแบบรายงาน ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ของโรงเรียนเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 4) ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
 5) รวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานแผนงานและงบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน 
 6) ดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 7) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบขออนุญาตไปราชการและขอเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบ งผ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 



 



 

 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบ ยืมพัสดุ/ครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ ์
ข้าพเจ้า (ผู้ยืม)................................................................................ตำแหน่ง.............................. ...................... 
สังกัดงาน/สาระวิชา.......................................................................................... ............................................... 
ได้ยืมสิ่งของตามบัญชีรายการสิ่งของที่ยืมข้างล่างนี้ไปจากงานพัสดุ/งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน 
โนนสะอาดวิทยา เพ่ือ ................................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
ตั้งแต่วันที่...........................เดอืน.........................................................................พ.ศ.....................................  
ข้าพเจ้าจะนำส่งคืนวันที่.........................เดือน.....................................................พ.ศ............... ...................... 
หากสิ่งของที่นำมาส่ง ชำรุด เสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ข้าพเจ้ายินดีจัดการแก้ไขซ้อมแซมให้
คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ลักษณะ และคุณภาพอย่าง
เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดหรือ
ราคาตามทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ 
 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน หมายเลขครุภัณฑ์ 
Serial Number 

หมายเหตุ 

     
     
     
     

 
       ลงชื่อ..............................................ผู้ยืม 
           (...............................................) 
       ตำแหน่ง............................................. 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
(  ) ควรอนุมัติให้ยืม 
(  ) ไม่สามารถยืมได้ เนื่องจาก 
.............................................................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ 
        (นายจักรี สุนทริยานนท์) 
 วันที่..............เดือน.........................พ.ศ................. 

ได้รับของตามรายการข้างต้นแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้ยืม/ผู้รับของ 
      (.............................................) 
 
ได้รับคืนสิ่งของตามรายการข้างต้นในสภาพที่ช้การ
ได้เรียบร้อยและครบถ้วนตามจำนวนแล้ว 
 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ 
        (นายจักรี สุนทริยานนท์) 
 วันที่..............เดือน.........................พ.ศ................. 

(  ) อนุมัติ             (  ) ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ................................................................... 
         (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
วันที่................เดือน........................พ.ศ.................. 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานโครงการ 
งานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
โครงการ...................................................................................................................... ..................................... 
กลุ่ม/กลุ่มสาระ.............................................................................................................. .................................. 
ระยะเวลาดำเนินการ............................................................................... ........................................................ 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................. .................. 
สรุปรายงานเมื่อ วันที่......................................................................................................................................  

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง       หรือเติมตัวเลขหรือข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 
1. การดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว                        กำลังดำเนินการ                           ยงัไม่ได้ดำเนินการ 
2. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
         สูงกว่าเป้าหมาย                             เท่ากับเป้าหมาย                          ตำ่กว่าเป้าหมาย 
3. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
         เป็นที่น่าพอใจมาก                          เป็นที่น่าพอใจ                              ยังต้องปรับปรุง 
4. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการ มีความเหมาะสมเพียงพอ 
         มากเกินไป                                   พอดี                                         น้อยเกินไป 
5. ความร่วมมือในการดำเนินงานของผู้ร่วมงาน 
          ได้รับความร่วมมือดีมาก               ได้รับความร่วมมือพอสมควร           ได้รับความร่วมมือน้อย 
6. ความร่วมมือในการในการดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้อง 
          ได้รับความร่วมมือดีมาก               ได้รับความร่วมมือพอสมควร           ได้รับความร่วมมือน้อย 
7. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงพอ 
         มาก                                       ปานกลาง                                   น้อย         
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
        ตรงตามที่ระบุตามแผน                  เร็วกว่าที่ระบุตามแผน                   ช้ากว่าที่ระบุตามแผน   
9. เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 
        จำนวนมากเกินไป                         จำนวนพอดี                               จำนวนน้อยเกินไป 
10. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการ 
         ดีมาก                                       ดี                                           ปานกลาง 
11. ค่าใช้จ่ายจริง...................................บาท 
         มากกว่างบประมาณ                     พอดีกับงบประมาณ 
         น้อยกว่างบประมาณ                     ใช้เงินอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 
 



12. ปัญหาและอุปสรรค 
 12.1 งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน 
 12.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่ตอบสนองนโยบายตามที่ระบุในแผน 
 12.3 ขาดความประสานงานระหว่างคณะดำเนินงานหรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
 12.4 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
                  เพราะ........................................................................................................................ .............. 
 12.5 ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 
                  เพราะ................................................................................................................................... ... 
 12.6 กิจกรรมของงาน/โครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้  
        โปรดระบุกิจกรรม.............................................................................................................. ...... 
        เพราะ........................................................................................................ ............................... 
 12.7 งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ขัดต่อระเบียบของทาง 

       ราชการทำให้ต้องเปลี่ยนประเภทของงบประมาณไปใช้เงินอ่ืน ๆ 
 12.8 ผู้ดำเนินงานไม่ทราบระเบียบการใช้เงิน ทำให้การขอเงินงบประมาณในงาน /โครงการ/ 

       กิจกรรมล่าช้าหรือไม่ได้ครบตามท่ีจ่ายเงิน 
12.9 เกิดผลกระทบข้างเคียงจากการดำเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ) 
       เพราะ........................................................................................................................ ............... 

 12.10 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ...................................................................................................... ..... 
13. ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี).............................................................. ................................ 
     ............................................................................................................................. ..................................... 
14. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลงานการดำเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว 
 ควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป 
 เพราะ........................................................................................................................ ......................... 
 ไม่ควรดำเนินการอีกในปีงบประมาณต่อไป 
 เพราะ........................................................................................................................ ......................... 
 
 
      ลงชื่อ..................................................................... 
       (...........................................................) 
        ผู้รายงาน/ผู้ประเมิน 
 
 
 
 



หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
................................................... 
.................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................... 
     (นายเกรียงไกร เนาวะเศษ) 
      ครู ชำนาญการพิเศษ 
........../................../.............. 

เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ 
................................................... 
.................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................... 
     (นายสมกลิ่น  ชินรัตน์) 
      ครู ชำนาญการพิเศษ 

........../................../.............. 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
................................................... 
.................................................. 
 
ลงชื่อ.......................................... 
     (นายจักรี สุนทริยานนท์) 
      ครู ชำนาญการพิเศษ 
........../................../.............. 

 
ความคิดเห็นผู้บริหาร 
...................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .................................... 
                                                              
                                                                ลงชือ่............................................... 
                                                                       (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
                                                                       ....../....................../.......... 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


