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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
...................................................................... 

บุคลากรในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 1.  นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน    ครู  คศ. 3    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
              และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การบริหารการเงิน 
 2.  นางสาววันดี  เคนไชยวง     คร ู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานการบริหารการเงิน 
 3.  นางสาวจริยาภรณ์ วิเศษศรี     ครู  คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงาน 
 4.  นางสาวชัญญาภรณ์ ถนอมทรัพย์  คร ู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ 
 5.  นางสาวรัติยากร  ภิรมย์ภกัดิ์     คร ู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ 
 6.  นางสาวปวีณา  วงค์สีดา     ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ 
 6.  นางสาวปิยะนุช จริยนิติสกุล     คร ู คศ. 1 ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการบริหารการบัญชี 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2565 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  และหัวหน้า 
หน่วยพัสดุ  ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ  ดังนี้ 
  1.  ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานกับท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายการบริหารโรงเรียน 
ในการบริหารงานงบประมาณ  โดยดำเนินการควบคุม  กำกับ  ดูแล  การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน 
ให้ถูกต้องตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  ตามอำนาจและบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด  โดยการประชุม 
วางแผนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น  การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
รายงานการใช้งบประมาณ  รายงานผลการตรวจสอบภายใน  ทะเบียนควบคุมเงินงบประมาณ  ทะเบียนครุภัณฑ์ 
และบัญชีวัสดุ  แผนการใช้เงินอุดหนุน  สมุดเงินสด  สมุดเงินนอกงบประมาณ  สรุปโครงการการบริหารการเงิน 
และพัสดุ  ทะเบียนรับบริจาค  โดยเอกสารทั้งหมด  มีการเก็บรักษา  มีการใช้เพ่ือให้เกิดความอิสระ เกิดความ 
คล่องตัว  เป็นปัจจุบัน  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และรายงานการใช้งบประมาณทุกประเภท  ต่อผู้บริหาร 
โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  2.  การนิเทศติดตามในการบริหารจัดการงบประมาณ  ข้าพเจ้าได้เสนอขอกำหนดให้มีระบบควบคุม 
ภายใน  โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้เสนอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการสอบราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
โดยจัดซื้อพัสดุตามราคาที่ตรวจสอบแล้ว  ตรวจรับเมื่อส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการระดม 
ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา  เช่น  จัดทำจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ปรับปรุงห้องสมุด 
ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  ในรอบปีที่ผ่านมาการบริหารกิจการของโรงเรียนเกิดความคล่องตัว  เป็นอิสระ  สามารถใช้ 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ  ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการบริหารจัดการ 
มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 



   4.  ได้เสนอขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงบประมาณโรงเรียน  ทำหน้าที่บริหาร 
จัดการงบประมาณแต่ละประเภท ตามกรอบการดำเนินการของเงินแต่ละประเภท โดยยึดการบริหารโรงเรียน 
แบบนิติบุคคล  ระเบียบแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ  ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจากนั้นนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนให้ความเห็นชอบ  และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน  โครงการที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 
โดยเน้นงานวิชาการ  ร้อยละ  50  งานสนับสนุนการสอน  ร้อยละ  40  และงบสำรอง  ร้อยละ  10  รายงานผล 
การใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้ว  สรุปผลความก้าวหน้า  ปัญหา  และอุปสรรค  เพ่ือหาทางบริหาร 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไป  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากท่ีสุด 
และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
   5.  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ  เงินนอกงบประมาณเป็นเงินที่ได้รับ  จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 
ซึ่งประกอบด้วย 
        5.1  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์หรือเงินผ้าป่าเพ่ือการศึกษาท่ีโรงเรียนนำไปดำเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
        5.2  เงินทุนการศึกษา  จัดสรรให้นักเรียนที่ยากจนและเรียนดี 
        5.3  เงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย  ได้ดำเนินการตาม 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

6. การบริหารเงินนอกงบประมาณนั้น  ได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
อย่างเคร่งครัด  เสนอขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงบประมาณแต่ละประเภทตามวัตถุประสงค์ 
ของการบริจาคด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อ 
ผู้บริหารอย่างเคร่งครัด 
   7.  การดำเนินการเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ข้าพเจ้าได้ประสานความร่วมมือ 
กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น  ในด้านการให้ความช่วยเหลือชุมชน  และรับ 
การช่วยเหลือจากชุมชน  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และเพ่ือระดมทรัพยากรมาช่วยในการบริหารจัดกิจกรรมของโรงเรียน  โดยได้ดำเนินการ 
ร่วมกับชุมชน  ผู้มีจิตศรัทธาและศิษย์เก่า  จัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  สำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
   8.  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ  ได้ดำเนินการตรวจสอบ  ติดตาม   
และประเมินผลการใช้งบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา  โดยจัดทำแผนตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 
ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้  ดำเนินการตรวจสอบ  ติดตามผล  จัดทำแผนการตรวจสอบ 
ติดตามป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ 
   9.  การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  ด้านการใช้จ่าย 
งบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา  โดยได้ร่วมวางแผนการควบคุมการดำเนินกิจการ  ด้านการบริหารงบประมาณ 
กับคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน  ได้เสนอขอแต่งตั้งคระกรรมการควบคมภายในสถานศึกษา  ผู้รับผิดชอบ 
จัดทำระบบบัญชีเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บริหารทุกระยะอย่างต่อเนื่อง  ได้ประชุมปรึกษาหารือในการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา  เพ่ือป้องกัน 
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  ตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน  วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของการดำเนินงาน  และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยง  พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง 
บุคลากรทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ควบคุมการดำเนินงานโดยยึดกฎหมาย  ระเบียบวิธีการ 



และหลักเกณฑ์รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด  และปรับปรุงให้
เหมาะสม 

งบประมาณที่ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ  2565  (1 ต.ค. 64 – 31 ส.ค. 65)  มีดังนี้ 
  1.  เงินนอกงบประมาณ 
         1.1  เงินอุดหนุนค่าจ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
     ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี          1,115,800.69    บาท 
     รายรับระหว่างปี              2,054,600.00 บาท 
     รวมรับตั้งแต่ต้นปี          3,170,400.69 บาท 
     รายจ่ายระหว่างปี          2,237,755.62           บาท 
     คงเหลือยกไปงบประมาณหน้า                        932,645.07 บาท 
     รายจ่ายเงินอุดหนุนระหว่างปีงบประมาณ  2565  แยกตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
         1)  หมวดค่าจ้างชั่วคราว                เป็นเงิน           231,000.00 บาท 
         2)  หมวดค่าตอบแทน                   เป็นเงิน                    0.00 บาท 
         3)  หมวดค่าใช้สอย                      เป็นเงิน           968,930.00 บาท 
         4)  หมวดค่าสาธารณูปโภค             เป็นเงิน           124,918.60 บาท 
         5)  หมวดค่าวัสด ุ   เป็นเงิน           707,815.02 บาท 
         6)  หมวดค่าครุภัณฑ์  เป็นเงิน           205,092.00 บาท 
         7)  หมวดรายจ่ายอื่น ๆ (ค่าจ้างเหมา) เป็นเงิน                  00.00 บาท 
 
       
     1.2 เงินอุดหนุนค่าจ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 
     ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี          1,407,474.00    บาท 
     รายรับระหว่างปี              1,646,245.00 บาท 
     รวมรับตั้งแต่ต้นปี          3,053,719.00 บาท 
     รายจ่ายระหว่างปี          1,456,077.00          บาท 
     คงเหลือยกไปงบประมาณหน้า                 1,597,642.00          บาท 
     รายจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ระหว่างปีงบประมาณ  2565  แยกตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
         1)  หมวดค่าอุปกรณ์การเรียน               เป็นเงิน           235,000.00 บาท 
         2)  หมวดค่าหนังสือเรียน                เป็นเงิน          598,747.00 บาท 
         3)  หมวดค่าเครื่องแบบนักเรียน             เป็นเงิน          266,450.00 บาท 
         4)  หมวดค่าค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      เป็นเงิน           355,880.00 บาท 
   
 
 
 



  2.  เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  ม.ต้น 
         ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี              391,723.97      บาท 
         รายรับระหว่างป ี             606,000.00      บาท 
         รายรับตั้งแต่ต้นปี               997,723.97      บาท 
         รายจ่ายระหว่างป ี     772,500.00       บาท 
         คงเหลือยกไปงบประมาณหน้า   225,223.97       บาท 
  รายจ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานฯ ระหว่างปีงบประมาณ  2565  แยกตามหมวดรายจ่าย  ดังนี้ 
  1)  หมวดค่าวัสดุ    เป็นเงิน                  -               บาท 
  2)  หมวดรายจ่ายอื่น              เป็นเงิน            772,500.00       บาท 
      (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
     รวมรายจ่าย เป็นเงิน            772,500.00       บาท 
  3.  เงินรายได้สถานศึกษา 
         ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี    100,359.90        บาท 
         รายรับระหว่างป ี            -               บาท 
         รวมรับตั้งแต่ต้นปี              100,359.90        บาท 
         รายจ่ายระหว่างป ี              0.00        บาท 
         คงเหลือยกไปงบประมาณหน้า   100,359.90        บาท 
 
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ  ที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน  หรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา  มีดังนี้ 
  1.  เงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  (เก็บจากร้านค้าท่ีโรงเรียนจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์) 
   ยอดยกมาตั้งแต่ต้นปี       4,86.50            บาท 
   รายรับระหว่างปี     11,314.27  บาท 
   รวมรับตั้งแต่ต้นปี    11,800.77  บาท 
   รายจ่ายระหว่างปี    11,800.77  บาท 
   คงเหลือยกไปงบประมาณหน้า           0.00     บาท 
         รายจ่ายเงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  ได้นำส่งสรรพากรอำเภอท่าอุเทน เป็นเงิน  11,800.77  บาท 
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
      (นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน) 
     ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
            ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

     
 


