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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การบริหารงบประมาณ   

---------------------------- 
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริม

ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน   มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา   ส่งผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุน
และการอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้า ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ด ีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่ายภารกิจ 

1. การจัดทำ และเสนอของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ 
1.1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ  

1.1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
                               1.1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

1.1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
1.2. การจัดสรรงบประมาณ 

1.2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
1.2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
1.2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
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 2. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  2.1 การจัดการทรัพยากร 

2.2 การระดมทรัพยากร 
2.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

3. การบริหารการเงิน 
3.1 การเบิกเงินจากคลัง 
3.2 การรับเงิน 
3.3 การเก็บรักษาเงิน 
3.4 การจ่ายเงิน 
3.5 การนำส่งเงิน 
3.6 การโอนเงิน 
3.7 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

4. การบริหารบัญชี 
4.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
4.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
4.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
5.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
5.2 การจัดหาพัสดุ 
5.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
5.4 การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 

 6. การตรวจสอบภายใน 
 7. การดำเนินการงานสวัสดิการร้านค้า 
 8. การดำเนินการงานโรงเรียนธนาคาร 
 9. การดำเนินการงานยานพาหนะ 
 10. การดำเนินการงานสำนักงานบริหารงบประมาณ 

11. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
11.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
11.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน       
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ขอบข่ายภาระงาน/การดำเนนิงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ 
1.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

1.1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่
ต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผล 
ผลิต งาน / โครงการ 

5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบกฎหมาย ระเบียบ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1.1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ

ดังนี้ 
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
3) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ

สถานศึกษา 
4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5 ) กำหนดผลผล ิต  (Outputs) ผลล ัพธ์  (Outcomes) และต ั วช ี ้ ว ั ดความสำ เร ็ จ  (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 



คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 4 

 
6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 
1.1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้พื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

2 ) จ ัดทำ  กรอบประมาณ  การรายจ ่ายระยะปานกลาง  (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า 
พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำ
กับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2)  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของ

สถานศึกษา สพฐ. 
1.2 การจัดสรรงบประมาณ 

1.2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่าน

เขตพื้นที ่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื ่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที ่เขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
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4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และ

ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ และกำหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ 

6) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
8) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3)  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

สพฐ. 
1.2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน และก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนัก งบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

2. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
          2.1 การจัดการทรัพยากร 
 แนวทางการปฏิบัติ 
                  1.  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
รายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
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เอกชน 

3.  สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
            2.2  การระดมทรัพยากร 
 แนวทางการปฏิบัติ 
      1.  ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ 
เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
                   2.  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุน
ทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
     3.  ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่ มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
                  4.  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการแหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
      5.  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
      6.  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไป
ตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณท้ังตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 

   กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสพฐ. 
ประกาศ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2554  

 2.3    การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
  แนวทางการปฏิบัติ 
                1.  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมา
ซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
                2.  จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และ
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   3.  จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  4.  ดูแลสวนปาล์มและจัดหารายได้ 

3. การบริหารการเงิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้

เบิกเหลื่อมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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 3.1  การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
  แนวทางการปฏิบัติ 
                  1.  จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน  งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

2.  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

   3.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
 3.2  การเงินโอนงบประมาณ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
     การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
            3.3  การการบริหารการเงิน   
 แนวทางการปฏิบัติ                                                                                                                           
        การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดงานการเงินมีการแยกเป็นงาน
การเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

4 .การบริหารบัญช ี   
            4.1  การจัดทำบัญชีการเงิน 
 แนวทางการปฏิบัติ 

       ๑. บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า 
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินนอกงบประมาณ  การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อ
วัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การ
จ่ายเงินให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน 

       2.  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงิน
สด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก สำหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน  
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   
       3.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

4.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อกำกับ 
พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 
3) คู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
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4) ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
         4.2  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 
 แนวทางการปฏิบัติ 
          1.  จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงาน
เงินประจำงวด 

    2.  จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทาง 
การเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจำปี ให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) คู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
2) ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 

           4.3  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน และรายงาน 
 แนวทางการปฏิบัติ 

1.  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่ายจากแจก 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) คู่มือการบัญชี สำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
2) ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 

5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 5.1 การจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติ 

      1.  ตั้งกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือ
ทราบสภาพ การใช้งาน 
                      2.  จำหน่ายบริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้
ประโยชน์  
      3.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้งานปัจจุบัน ทั้งท่ีใช้งานปัจจุบัน ทัง้ที่ซื้อ
หรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดย
บันทึกเป็นทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
                      4.  จดทะเบียนที่เป็นราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ดำเนินการ และ
ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์เพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จดทะเบียนคุมในส่วนของ โรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน 
      5.  จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
     6.  จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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           5.2  การจัดหาพัสดุ 
 แนวทางการปฏิบัติ 

       1.  วิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพ่ือตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีกำหนดตามมาตรฐานล่าง 
       2.  จัดทำแผนระยะปานกลาง เพ่ือจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560              

           5.3   การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
 แนวทางการปฏิบัติ 

         1.  จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น
แบบมาตรฐาน 
         2.  ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานในกรณีไม่เป็นมาตรฐาน 

โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
         3.  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะประกาศจ่าย/ขาย
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการจัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับให้มอบ เรื่อง
แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ส่งเอกสารเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560              

             5.4  การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
 แนวทางการปฏิบัติ 

         1.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
         2.  กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
         3.  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 
        4.  ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มี
สภาพใช้งานได้ให้คณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560              
2) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

6. การตรวจสอบภายใน   
แนวทางการปฏิบัติ   
    1 . วางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน 
    2.  ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณนอกงบประมาณและเงินอ่ืนๆให้ถูกต้องครบถ้วน 
    3.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน  

ให้เป็นปัจจุบัน 
    4.  ทำการประเมินความเสี่ยงความควบคุม 
    5.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
    6.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน พร้อมกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
    7.  กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
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    8.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
    9.  กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยง 
   10.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7.การดำเนินการงานสวัสดิการร้านค้า   
 แนวทางการปฏิบัติ 

    1 . วางแผนและบริหารงานโครงการสวัสดิการร้านค้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
    2.จัดสถานที่จำหน่ายและจัดหาสินค้ามาจำหน่ายตามความเหมาะสม 
    3.  ให้การบริการด้านการจำหน่ายสินค้าแก่นักเรียนและบุคลากรในราคายุติธรรม  
    4.  จัดทำทะเบียนและสมุดบัญชีทุกประเภทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ง่าย  
    5.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  

 8.การดำเนนิการงานโรงเรยีนธนาคาร 
แนวทางการปฏิบัติ  

          1  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกรู้จักการประหยัดและมีวินัยรักการออม 
 2.  คัดเลือกนักเรียนที่มีจิตอาสาเพื่อปฎิบัติหน้าที่งานโรงเรียนธนาคาร 
 3.  ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานโรงเรียนธนาคาร  
 4.  ควบคุมดูแลนักเรียนปฏิบัติงานรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียนเป็นประจำ 
 5.  ควบคุมดูแลเงินฝากของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อนำฝาก ธกส. สาขาวังวิเศษ 
 6.  ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงินของโรงเรียนธนาคาร 
 7.  สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่รับผิดชอบงานโรงเรียนธนาคารโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 
9. การดำเนินการงานยานพาหนะ    

แนวทางการปฏิบัติ 
    1.  จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา   บำรุงรักษา   การให้บริการยานพาหนะแก่คณะ 

ครู และบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
    2.  กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ   ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ 

พาหนะ แก่บุคลากร 
    3.  กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
    4.  กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ 

คำแนะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
10. การดำเนินการงานสำนกังานบริหารงบประมาณ 
 แนวทางการปฏิบัติ   

 1.  ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร หนังสือภายใน – ภายนอก 
 2.  ร่าง พิมพ์ บันทึก หนังสือราชการ คำสั่งต่างๆ พร้อมประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 3.  บันทึก และพิมพ์รายงานการประชุม       
 4.  เสนอแฟ้มให้ผู้อำนวยการ เพื่อทราบ, ลงนาม, สั่งการ 
 5.  ดำเนินงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ               
 6.  ดำเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 

6.1  จัดทำทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.2  ลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 



คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 11 

 
6.3  ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
6.4  ดำเนินการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงานให้กลุ่มงานต่างๆ  
6.5  บำรุง-รักษา พัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.6  ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี 
6.7  ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
6.8  ควบคุมการยืม และส่งคืน พัสดุ-ครุภัณฑ์ 

 7.  ดำเนินงานแผนงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงาน ทำงบประมาณของ 
กลุ่มงาน  เสนอเพ่ือรับการจัดสรรฯจากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  

11. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
11.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการ 
ใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
4) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
5) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ

ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถาน 
การณ์ 

6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
11.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี ้ว ัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2) จัดทำตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของผลผลิตที ่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำป ี
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน      
  แนวทางการปฏิบัติ  

ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนและบุคลากรได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปี 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี   ประธานกรรมการ   

 นางอัมรัตน์ เอียดละออง               กรรมการ 
 นางสาวโซเฟีย อีซอ    กรรมการ 

 นางสาวศริิกาญจน์  สงศรีจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ จัดทำและเสนอของบประมาณ เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
 2 . พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 

และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา 
 3. กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

4. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือนำเอาเทคโนโลยี 
          มาใช้ให้ มีประสิทธิภาพ 

 5. ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี      ประธานกรรมการ   
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง   กรรมการ 
 นายอุดม นุ่นประดิษฐ์    กรรมการ 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
            1. การจัดการทรัพยากร 
                  1.1  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
รายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
            2.  การระดมทรัพยากร 
      2.1  ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ 
เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
                   2.2  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับ
ทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มี
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
     2.3  ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
                  2.4 จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการแหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
      2.5  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
      2.6 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไป
ตามระเบียบของทุนการศกึษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณท้ังตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 
            3.   การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
                3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมา
ซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
                3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และ
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   3.3 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ดูแลสวนปาล์มและจัดหารายได้ 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 

งานบริหารการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง ประธานกรรมการ   
 นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์   กรรมการ 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์               กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
             1.  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
                  1.1 จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

1.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

   1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
            2. เงินโอนงบประมาณ 
     การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
           3 . การบริหารการเงิน                                                                                                                             
        การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดงานการเงินมีการแยกเป็นงาน
การเงินงบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 
       3.1  งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
       -  รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
       -  ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 

      -  เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านครู  
      -  ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 -  จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก   
      -  เป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ 
      -  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน 
      -  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
     3.2  งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 
      -  รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา 
      -  รับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 
      -  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละกลุ่มงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

       -  รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย  
      -  ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน 
 -  ส่งและถอนเงินประกันสัญญา 
      -  ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
      -  ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากกลุ่มงานต่างๆ  
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      -  ควบคุมการยืมเงินของทางราชการให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 

-  จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 
-  ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอก

งบประมาณ และแจกแบบชำระเงิน ให้แก่ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน 
      -  ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน 
 -  ทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ และกระแสรายวัน 
 -  จัดทำรายงานคงเหลือประจำวัน 
      -  ทำสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
      -  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
      -  งานอ่ืนๆ ทีได้รับมอบหมาย  
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานบริหารบัญชี 

ผู้รับผิดชอบ    
  นางชฤนาฎ กายสิทธิ์    ประธานกรรมการ 
  นางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
            1. จัดทำบัญชีการเงิน 

       ๑.1 บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า 
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินนอกงบประมาณ  การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อ
วัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การ
จ่ายเงินให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน 

       1.2 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท 
เงนิสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก สำหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน  
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   
       1.3  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ การตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

1.4. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อย่อกำกับ 
พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
         2.  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 
          2.2  จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงาน
เงินประจำงวด 

    2. 3 จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน 
ทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจำปี ให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
           3.  จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน และรายงาน 

1.  การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่ายจากแจก 

 4. ประสานการทำงานของงานการเงิน 
 5. เป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  6. หน้าที่อ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  (จัดทำบัญชีโครงการอาหารกลางวัน , บัญชีเงินสวนปาล์ม ,บัญชี
เงินสวัสดิการร้านค้า) 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

  นางสาวอลิสา หลวงคลัง    ประธานกรรมการ 
  นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน    กรรมการ 
  นางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์   กรรมการ 
  นางสาวโซเฟีย อีซอ    กรรมการ 
  นางสาวพรพรรณ เนตรขำ    กรรมการ  

นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

         1. การจัดทำข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
      1.1  ตั้งกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือ
ทราบสภาพ การใช้งาน 
                      1.2  จำหน่ายบริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้
ประโยชน์  
      1.3  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้งานปัจจุบัน ทั้งท่ีใช้งานปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อ
หรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดย
บันทึกเป็นทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
                      1.4  จดทะเบียนที่เป็นราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ 

และยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์เพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จดทะเบียนคุมในส่วนของ 

โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
      1.5  จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
     1.6  จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 

           2.  การจัดหาพัสดุ 
       2.1  วิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพ่ือตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีกำหนดตามมาตรฐานล่าง 
       2.2  จัดทำแผนระยะปานกลาง เพ่ือจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 

           3.  การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
         3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น
แบบมาตรฐาน 
         3.2 ตั้งคณะกรรมการข้ึนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานในกรณีไม่เป็นมาตรฐาน 

โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
         3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะประกาศจ่าย/ขาย
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการจัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับให้มอบ เรื่อง
แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ส่งเอกสารเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย 

             4 . การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
         4.1  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
         4.2  กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
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         4.3  กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 
        4. 4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่
มีสภาพใช้งานได้ให้คณะกรรมการข้ึนพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ 

 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี   ประธานกรรมการ 
 นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว    กรรมการ 
 นายอนันทชัย  ชุมอักษร   กรรมการ 
 นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง   กรรมการ 
 นางกรีลาวรรณ เบญจกุล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
    1. วางแผนการตรวจสอบการดำเนินงาน 
    2.  ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ทั้งเงินงบประมาณนอกงบประมาณและเงินอ่ืนๆให้ถูกต้องครบถ้วน 
    3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้เป็น 

ปัจจุบัน 
    4.  ทำการประเมินความเสี่ยงความควบคุม 
    5.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
    6. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน พร้อมกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
    7. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    8. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
    9. กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยง 
    10.  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานสวัสดิการร้านค้า 
ผู้รับผิดชอบ   

 นายสมนึก แก้วจันทร์    ประธานกรรมการ 
 ครูตามคำสั่ง     กรรมการ 
 นางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  
    1. วางแผนและบริหารงานโครงการสวัสดิการร้านค้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
    2. จัดสถานที่จำหน่ายและจัดหาสินค้ามาจำหน่ายตามความเหมาะสม 
    3. ให้การบริการด้านการจำหน่ายสินค้าแก่นักเรียนและบุคลากรในราคายุติธรรม  
    4. จัดทำทะเบียนและสมุดบัญชีทุกประเภทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ง่าย  
    5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
    6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 21 

 
ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานโรงเรียนธนาคาร 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวสายฝน ผดาวัลย ์                        ประธานกรรมการ 
               นักเรียนตามคำสั่ง      กรรมการ 
มีหน้าที่ 
            1.  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกรู้จักการประหยัดและมีวินัยรักการออม 
 2.  คัดเลือกนักเรียนที่มีจิตอาสาเพื่อปฎิบัติหน้าที่งานโรงเรียนธนาคาร 
 3.  ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานโรงเรียนธนาคาร  
 4.  ควบคุมดูแลนักเรียนปฏิบัติงานรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียนเป็นประจำ 
 5.  ควบคุมดูแลเงินฝากของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อนำฝาก ธกส. สาขาวังวิเศษ 
 6.  ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงินของโรงเรียนธนาคาร 
 7.  สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่รับผิดชอบงานโรงเรียนธนาคารโรงเรียนรษัฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์ 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 

งานยานพาหนะ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

 นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน    ประธานกรรมการ    
 นางสาวปริยาภา เจ้ยทองศรี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
    1.  จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา   บำรุงรักษา   การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครู   
               และบุคลากรของโรงเรียนตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 

     2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้ความรู้ พนักงานขับรถ   ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการ 
พาหนะ แกบุ่คลากร 

    3. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
    4.  กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา  ให้คำแนะนำ  

เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
    5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานสำนักงานบริหารงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง   ประธานกรรมการ 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์   กรรมการ 
 นายสมนึก  แก้วจันทร์    กรรมการ 
 นายอุดม  นุ่นประดิษฐ์    กรรมการ 
          นางชฤนาฎ  กายสิทธิ์    กรรมการ  

 นางสาวอลิสา หลวงคลัง   กรรมการ 
 นายทรรศน์วิทย์  วิ้นฉ้วน   กรรมการ 
 นางสาวพรพรรณ เนตรขำ   กรรมการ 
 นางสาวสายฝน ผดาวัลย ์   กรรมการ 
 นางสาวจิณห์ณิภา  นาคะเสนีย์   กรรมการ 
 นางสาวโซเฟีย  อีซอ    กรรมการและเลขานุการ 
          นางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1.  ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร หนังสือภายใน – ภายนอก 
 2.  ร่าง พิมพ์ บันทึก หนังสือราชการ คำสั่งต่างๆ พร้อมประสานงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 3. บันทึก และพิมพ์รายงานการประชุม       
 4.  เสนอแฟ้มให้ผู้อำนวยการ เพื่อทราบ, ลงนาม, สั่งการ 
 5.  ดำเนินงานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ               
 6. ดำเนินงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณ 

6.1  จัดทำทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.2ลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.3 ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
6.4  ดำเนินการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงานให้กลุ่มงานต่างๆ  
6.5  บำรุง-รักษา พัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.6  ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี 
6.7  ดำเนินการขออนุญาตจำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
6.8  ควบคุมการยืม และส่งคืน พัสดุ-ครุภัณฑ์ 

 7.  ดำเนินงานแผนงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มงาน ทำงบประมาณของกลุ่มงาน 
เสนอเพ่ือรับการจัดสรรฯจากคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
  8.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 

งานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบ 
              นางอัมรัตน์ เอียดละออง   ประธานกรรมการ 

 นางสาวอลิสา หลวงคลัง   กรรมการ 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์   กรรมการ 
 นางสาวโซเฟีย  อีซอ    กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวมาริษา อินทร์ฤทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

1. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
1.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการ 

ใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
4) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
5) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ

ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถาน 
การณ์ 

6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
1) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี ้ว ัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2) จัดทำตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของผลผลิตที ่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำป ี
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี   ประธานกรรมการ   
 นางอัมรัตน์ เอียดละออง   กรรมการ 
 นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนและบุคลากรได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปี 
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แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
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แนวปฏิบัติการขอใช้รถราชการ 
 
 

 

 
 

ผู้ขอใช้รถราชการเขียนใบขอใช้รถราชการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั (ระบุวนัขอใช้รถ)

ส่งใบขอใช้รถราชการ พร้อมเอกสารแนบถ้ามี (นางสาวปริยาภา)

ลงทะเบียนใบรับค าขอใช้รถราชการ (นางสาวปริยาภา)

จัดรถ
(นางสาวปริยาภา)

มีรถ

เสนอหัวหน้ายานพาหนะ (ครูทรรศน์
วทิย)์

เสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการ                           ฝ่าย
งบประมาณ (ครูอมัรัตน์)

เสนอผู้อ านวยการอนุมัติ

แจ้งผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถ

ไม่มีรถ

แจ้งให้ผู้ขอใช้รถราชการทราบ         โดย
ระบุสาเหตุในใบขอใช้รถราชการ

(นางสาวปริยาภา)
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แนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา

ห้องเรียนพิเศษ     
1,500 บาท/ภาคเรียน

• ค่าห้องเรียนพิเศษ     
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
900 บาท

• บริจาคเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 600 บาท

ห้องเรียนทั่วไป     
1,000 บาท/ภาคเรียน           

• เงินบ ารุงการศึกษา 400 บาท
• บริจาคเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 600 บาท

ขั้นตอนการจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา

จ่ายวันประชุมผู้ปกครอง

ผู้ปกครองและนักเรียนจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
กับครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องเรียน

ออกใบเสร็จและหนังสือรับรองให้นักเรียน   
(ครูศิริกาญจน์)

ขอผ่อนผัน

ผู้ปกครองเขียนใบค าร้องขอผ่อนผันเงินบ ารุง
การศึกษา ระยะเวลาผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 เดือน

ผู้ปกครองจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา                 
ที่คุณครูศิริกาญจน์ ห้องบริหารงบประมาณ

ออกใบเสร็จและหนังสือรับรองให้ผู้ปกครอง  
(ครูศิริกาญจน์)



คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 30 

 

 

 
 
    

 
 
 

แนวปฏิบัติการให้บริการของโรงรียนธนาคาร

รับบัตรคิว

เขียนใบฝาก - ถอน

ส่งให้กับฝ่ายการเงิน

ส่งต่อให้พนักงานลงรายการ

ส่งต่อผู้จัดการเซ็นอนุม้ติ

ส่งสมุดคืนให้ลูกค้า

เวลาท าการ

07.00 - 08.40 น. 11.00 - 12.00 น. 12.00 - 12.50 น.
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แนวปฏิบัติการขอยืมครุภัณฑ์

หน่วยงานผู้ประสงค์ที่จะยืมท าบันทึกขอยืมถึงหน่วยงานผู้ให้ยืม

หน่วยงานผู้ให้ยืมพิจารณาอนุญาตไม่อนุญาต แล้วแจ้งกลับ
หน่วยงานผู้ประสงค์ที่จะยืมเพื่อทราบ

กรณีอนุญาตให้ยืม ให้ผู้ยืมและผู้ให้ยืมจัดท าหลักฐานการยืมเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ต่อกัน พร้อมระบุระยะเวลาการส่งคืน

เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทนติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด

หากผู้ยืมมีความประสงค์จะยืมพัสดุตอ่ให้ท าบันทึกขออนุญาตยืม
ในข้อ 2 และ 3
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โครงการที่จะด าใเนินการต้องได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง) โดยใน 
ส่วนของงบประมาณ ให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ (ฉบับจริง) 

บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
ผู้บังคับบัญชา 

สัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ 
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กรณีท่ี 1 ขอจัด
โครงการ/กิจกรรม 

รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
บันทึกข้อความขอจัด

โครงการ/กิจกรรม โดยระบุ
โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้

เสนอต่อผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ของกลุ่มงาน

เสนอต่อหัวหน้างานแผนฯ หัวหน้า
การเงิน และผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การพิจารณาอนุมัติจัดกิจกรรมต่อไป

กรณีท่ี 2 ขออนุญาต
จัดซื้อ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บันทึก
ข้อความขออนุญาตจัดซื้อวัสดุส าหรับจัด

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

เสนอต่อหัวหน้างานแผนฯ 
ด าเนินตัดยอดงบประมาณจาก

โครงการ/กิจกรรม

เสนอต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือ
จัดซื้อตามราคากลางที่ประกาศไว้ 
ตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุและ

ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 

เสนอต่อหัวหน้าการเงิน และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการพิจารณา

อนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อไป


