
คู่มือการบริหารฝ่ายงบประมาณ 
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริม ให้สามารถปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นไปด้วย ความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

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

ตาม มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าที่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

5. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  

ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
ขอบข่ายภารกิจ  
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ  
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  



2. การจัดสรรงบประมาณ  
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
2.3 การโอนเงินงบประมาณ  
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
4. การบริหารการเงิน  
4.1 การเบิกเงินจากคลัง  
4.2 การรับเงิน  
4.3 การเก็บรักษาเงิน  
4.4 การจ่ายเงิน  
4.5 การน าส่งเงิน  
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
5. การบริหารบัญชี  
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน  
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน  
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
6.2 การจัดหาพัสดุ  
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ  
7. การประกันคุณภาพการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11. กองทุนสวัสดิการ  
12. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
ขอบข่ายภาระงาน/การด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ  
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติงาน  



1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการ 
ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้อง    
ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ ข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3) ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผล ผลิต งาน / โครงการ  

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี 
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบกฎหมาย ระเบียบ และ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 3) หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา แนวทางการปฏิบัติ ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการดังนี้  

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และประเมิน 

สถานภาพของสถานศึกษา  
3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ 

สถานศึกษา  
4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance 

Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผล 

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  



9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้องกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 1) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไข 2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ 

ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 
งาน/ โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ  

2) จัดท า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework 
: MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณท่ี ผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อม
กับปรับแผนงาน งาน/ โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ  

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย  

4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดย ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 2) ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา  
2. การจัดสรรงบประมาณ  
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ  
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขต 

พ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร  

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม 
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่



ละสาย งาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร  

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ  
6) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่สอดคล้อง 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร  
7) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ  
8) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  
แนวทางการปฏิบัติ  
1) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่า ครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 2) เสนอแผนการใช้งบประมาณ
วงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่ การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อส านัก งบประมาณ 3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้ งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับ
งบประมาณ คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 6 กฎหมาย ระเบียบ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 2.3 การโอนเงินงบประมาณ แนว
ทางการปฏิบัติ การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 3. การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและ
ผลการด าเนินงาน แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการ ใช้
งบประมาณรายไตรมาส 2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ
ผลผลิตของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณราย
ไตรมาส 3) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
4) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม ของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 5) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อม
ทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การ ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทัน
สถาน การณ์ 6) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7) สรุปข้อมูล
สารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อ



เขตพ้ืนที่การศึกษา 3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน แนวทางการปฏิบัติ 1) ก าหนด
ปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ สถานศึกษา 2) จัดท า
ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 3) สร้างเครื่องมือ
เพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ ให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 4) ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ 
าปี 5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา คู่มือการบริหาร
งบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 7 4. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปีให้เป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 5. การบริหารการบัญชี 5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน แนวทางการ
ปฏิบัติ 1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการ 
ตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 2) จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิด
บัญชีเงินนอก งบประมาณเข้าบัญชี ทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชี
วัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไป
โดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) 
โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตใน
บัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 4) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับ
รายได้จากการขายสินค้าหรือ การให้บริการ การรับเงินรายได้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ 
รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้
แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้ หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับ
เงินความรับผิดทางละเมิด 5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชี
แยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้
ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก ประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดย
ปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/
รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชีค่าเสื่อมราคา/ค่า ตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และหนี้สูญ 7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและ
ปิด รายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดิน น าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่ง
คลัง 8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และงบ 
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ของบัญชีย่อยและทะเบียน 9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการเขียนข้อความ
ผิดหรือตัวเลขผิด จากการ บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด 
ลงลายมือชื่อย่อก ากับพร้อมวันเดือน ปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง คู่มือการบริหารงบประมาณ 



โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 8 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1) หลักการนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์
เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดท า
รายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 2) 
จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง การเงิน งบ
กระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตาม ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการนโยบาย
บัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน แนว
ทางการปฏิบัติ จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้น สังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจก กฎหมาย ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา แนวทางการปฏิบัติ 1) ตั้งคณะกรรมการหรือ
บุคลากรขึน้ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือ ทราบสภาพการใช้งาน 2) จ 
าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ ประโยชน์ 3) จัดท 
าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วัน เวลาที่ได้รับ
สินทรัพย์ 4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ และที่
ยัง ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และ
ให้จัดท า ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปี
ตะนีลานนทศึกษา) 9 5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียน
คุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 6) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 6.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ
ตรวจดูกิจกรรม ที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ 
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและ
จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ มาตรฐาน 2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูป
รายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบ



งบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขาย แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่อง แก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกา
เบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 3) 
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและ
หลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ 
าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือการบริหาร
งบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 10 1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 2) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 7. การประกันคุณภาพการศึกษา ๑) รับ
นโยบายจากฝ่ายบริหาร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานใน โรงเรยีน เพ่ือวางแผนการ
ประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ๒) ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียนนครสวรรค์ ๓) ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือวางแผน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่งานดังนี้ - รับนโยบายจากฝ่าย
บริหารร่วมปรึกษาหารือคณะท างานแผน เพ่ือวิเคราะห์สภาพ ปัจจุบันและปัญหา พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม
งานโครงการที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน -เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ -
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี -ประสานก ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องการประกันคุณภาพ 
-ก าหนดแบบประเมินผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา -จัดท าแบบรายงานการการประเมินตนเองส่วน
บุคคล (Self Assessment Report : SAR ส่วนบุคคล)เพ่ือจัดแสดงผลงานประจ าปีของโรงเรียน ๔) 
ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ๕) จัดระบบการบริหาร
จัดการและสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ๖) พัฒนามาตรฐาน
การศึกษา ๗) จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๘) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๙) การ
ตรวจสอบ ทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๐) คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๑๑) รายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ๑๒) จัดระบบผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๓) ประสานเพื่อท าปฏิทินโรงเรียน ๑๔) รวบรวมและจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย คู่มือการบริหาร
งบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 11 8. การด าเนินงานธุรการ แนวทางการปฏิบัติ 1) 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 2) วางแผน
ออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน าระบบเทคโนโลยี มาใช้ใน
การด าเนินงานให้เหมะสม 3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
ธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ 4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้าน



ธุรการได้ตามระบบที่ก าหนดไว้ 5) ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้โดยยึดหลักความถูกต้อง 
รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า 6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2) ระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 9.1 การจัดระบบ
การบริหาร แนวทางการปฏิบัติ 1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและ
สภาพของสถานศึกษา 2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท า
งานและการ บริหารงานของสถานศึกษา 3) น าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการใน สถานศึกษา 4) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจน
ประชาชนทั่วไปทราบ 5) ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนด 6) 
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 9.2 การพัฒนาองค์กร แนวทางการ
ปฏิบัติ 1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กรของ 
สถานศึกษา 2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยีและกล
ยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 3) ด าเนินการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ทักษะ เจตคติความสามารถที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจ เทคโนโลยีและกลยุทธของ
สถานศึกษา คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 12 4) ก าหนดเป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการ
พัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่องและ สม่ าเสมอ 6) น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
องค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 10. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ แนวทางการปฏิบัติ 1) ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2) จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบ ฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ ปฏิบัติภารกิจ 5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
สถานศึกษาอ่ืน เขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 6) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
การบริการและการประชาสัมพันธ์ 7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง
พัฒนาเป็นระยะ ๆ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 11. 
กองทุนสวัสดิการ แนวทางการปฏิบัติ 1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการ ใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 2) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 3) ด 
าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 4) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 12. การ
จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติ 1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้าง
และภารกิจสถานศึกษา 2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความ
เสี่ยง 3) ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 4) วางแผนการ



จัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 
13 5) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 6) ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 7) 
ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 8) รายงานผล
การประเมินการควบคุมภายใน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544 ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ งานธุรการ
และสารบรรณ 1.ด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 2.ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ ท าบันทึก ค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตรวจสอบเรื่องท่ี
เสนอ ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 3.เก็บรวบรวม รักษาหนังสือและหลักฐานทางราชการ 4.อ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 5.ด าเนินการท าลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ 
6.ประสานงานกับประชาสัมพันธ์ในการออกข่าวสาร ระเบียบ แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ 7.จัดพิมพ์รายงาน
การประชุม 8.ติดตามเรื่องรายงานที่โรงเรียนต้องรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อย ทันเวลา 9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2. จัดระบบการบริหาร
จัดการและสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4. จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6. การ
ตรวจสอบ ทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 7. คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 8. รายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 9. จัดระบบผดุงระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 14 10. 
ประสานเพื่อท าปฏิทินโรงเรียน 11. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานสวัสดิการโรงเรียน 1.ด าเนินงานตามระเบียบสวัสดิการโรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติการ ด าเนินงานสวัสดิการโรงเรียนศาลาหนองขอน 2.ให้ค าปรึกษาสนับสนุนการด 
าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนอันเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ สมาชิก 3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ งานส านักงานผู้อ านวยการ 
1.ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือประสานประโยชน์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน 3.ดูแลการน าเสนอหนังสือ เอกสาร
ราชการเพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 4.ดูแลการลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยม สมุดเซ็นตรวจราชการ 5.จัดท 
าทะเบียนภารกิจผู้อ านวยการ และน าเสนอภารกิจผู้อ านวยการต่อผู้อ านวยการทุกวัน 6.ดูแลให้การต้อนรับ 
ผู้ที่มาติดต่อราชการกับผู้อ านวยการ 7.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตาม
ภารงานและอ านาจหน้าที่ งานนโยบายและแผน 1.รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวาง แผนการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน



ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 2.ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพ่ือจัดหาคณะท างานแผนของ
งบประมาณ 3.ประชุมคณะท างานแผน เพ่ือวางแผน ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่งานดังนี้ - รับ
นโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะท างานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา พร้อมทั้งก 
าหนดกิจกรรมงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา นโยบาย วิสัยทัศน์ 
และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน - เสนองานกจิกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและ
งบประมาณ - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี - ประสานก ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่อง
แผนปฏิบัติการประจ าปี คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 15 - ก าหนด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการ
พิเศษ 4. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท 5. บันทึก
ข้อมูลและสารสนเทศของส านักงาน 6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้ - จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี - ประชุม
เจ้าหน้าที่พัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ หาวัสดุ ครุภัณฑ์ตาม แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี - ดูแลก ากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี 7. ประสานเพื่อท 
าปฏิทินโรงเรียน 8. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 9. ปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ งานสารสนเทศ 1.
ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
2.ตั้งคณะท างานร่วม วางแผนพัฒนางาน ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประเมินผลข้อมูลของทุก 
กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน 3,ประสานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระเรียนรู้และงาน ในการ
จัดระบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ บริหารงาน หรือวางแผนด าเนินงานต่างๆในโรงเรียน 4.
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท 5.จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารและจัดระบบ
รวบรวมฐานข้อมูลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 42 ก าหนด 6.ให้บริการด้านข้อมูล
สารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน 7.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 8.เก็บ
รวบรวมผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน 9.สรุปผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน แต่
ละปีเป็นรูปเล่มทุกสิ้นปีการศึกษา 10.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงาน
และอ านาจหน้าที่ งานการเงินและบัญชี 1.วางแผนก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การ
ระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 2.เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา
บุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและลูกจ้าง 3.จัดท าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด 
หนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้าง คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลาน
นทศึกษา) 16 4.เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 5.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 6.เก็บรักษาเงิน ด าเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและน าส่งเงินทุกประเภท ทั้งเงิน
งบประมาณ เงินรายได้ สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 7.จัดท ารายงานคงเหลือ
ประจ าวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภททั้งเงิน งบประมาณ เงินอุดหนุน
การศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 8.จัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส าหรับบัญชี



เงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุนการศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 9.จัดท า
รายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่งส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 10.เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 11.
วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรใน โรงเรียน 
12.จัดท าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกาศเกียรติคุณ 13.
จัดท างบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 14.จัดท ารายละเอียด และรวบรวมใบส าคัญ
ประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 15.ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออก
ทรัพย์ครูนครสวรรค์ และสหกรณ์ออม ทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ 16.จัดท าข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ที่
ต้องการประกันตนกับส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 17.ประสานงานกับส านักงานประกันสังคม
จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเองของลูกจ้าง 18.จัดท ารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคม
รายเดือนของลูกจ้าง และน าส่งเงินต่อส านักงานประกันสังคม จังหวัดนครสวรรค์ 19.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ 1.ควบคุมดูแลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไปตาม 
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 3.ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ 4.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ 5.จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพ่ือให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน 6.จัดท าบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้
ถูกต้องครบถ้วน คู่มือการบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) 17 7.ก ากับติดตามการ
จัดท าบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน 8.รับผิดชอบ
ดูแลการตรวจสอบ การจ าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ าปี 9.จัดท าประมาณการค่าเสื่อมสภาพ วัสดุและ
สินทรัพย์ 10.จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Obec 49, B-obec และ M-obec 11.
จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 12.ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย ขอบข่ายการด าเนินการ
ตามภารงานและอ านาจหน้าที่ งานจัดระบบควบคุมภายใน 1.ควบคุมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายรับเงินทุก
ประเภท 2.ติดตามการบริหาร การเงิน การจัดท าบัญชี ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ทั้งการเงินและพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน 3.ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 4.ตรวจสอบและรายงาน
การใช้เงิน และผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 5.ดูแลการรับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน
การศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา 6.ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการเงินทุกประเภท 7.วิเคราะห์ความเสี่ยง
ของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 8.ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ใน
การป้องกันความเสี่ยง ในการด าเนินงานนของโรงเรียน 9.ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มน ามาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 10.ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ 
มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 11.ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตาม
มาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 


