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การบริหารงานงบประมาณ   
---------------------------- 

กำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์เป็นภำรกิจส ำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้
สำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของโรงเรียน   มุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำรจัดกำรมีควำม
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน   
ให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ   รวมท้ังจัดหำรำยได้จำกบริกำรมำใช้บริหำรจัดกำรเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรศึกษำ   ส่งผลให้เกิดคุณภำพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกรให้เกิดควำม
คล่องตัว อิสระภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตลอดจนกำรประสำนส่งเสริม สนับสนุน
และกำรอ ำนวยกำร ควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรให้บริกำรกำรศึกษำทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนำสถำนศึกษำให้ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยควำมถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บริกำร 
3. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท่ีได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยำบรรณ 

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและมำตรฐำนวิทยฐำนะแห่งวิชำชีพชั้นสูงจนได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีควำมมั่นคงและ
ก้ำวหน้ำท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

5. เพื่อให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำนและอ ำนวยกำร ให้กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสถำนศึกษำต่อสำธำรณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธำและให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่ายภารกิจ 

1. กำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ 
1.1 กำรวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
1.2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
1.3 กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ 
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2. กำรจัดสรรงบประมำณ 

2.1 กำรจัดสรรงบประมำณในสถำนศึกษำ 
2.2 กำรเบิกจ่ำยและกำรอนุมัติงบประมำณ 
2.3 กำรโอนเงินงบประมำณ 

3. กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 
3.1 กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 
3.2 กำรประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 

4. กำรบริหำรกำรเงิน 
4.1 กำรเบิกเงินจำกคลัง 
4.2 กำรรับเงิน 
4.3 กำรเก็บรักษำเงิน 
4.4 กำรจ่ำยเงิน 
4.5 กำรน ำส่งเงิน 
4.6 กำรกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

5. กำรบริหำรบัญชี 
5.1 กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
5.2 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
5.3 กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน 

6. กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
6.2 กำรจัดหำพัสดุ 
6.3 กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง 
6.4 กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำ และจ ำหน่ำยพัสดุ 

7. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
8. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
9. กองทุนสวัสดิกำร 
10. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
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ขอบข่ายภาระงาน/การด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเครำะห์ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือสถำนศึกษำ ได้แก่ เป้ำหมำยเชิง

ยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

2) ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกระดับได้แก่
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงกำรจัดท ำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของเขตพื้นท่ีและผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท่ี
ต้องด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถำนศึกษำท ำกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกรอบทิศทำงของเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

4) วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมข้อตกลงท่ีท ำกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำด้ำน
ปริมำณ คุณภำพ เวลำ ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค ำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงำน / โครงกำร 

5) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรศึกษำ วิเครำะห ์วิจัย เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

6) เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสำธำรณะรับทรำบกฎหมาย ระเบียบ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรประทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544 

 

1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และชุมชนมีส่วนร่วมด ำเนินกำร

ดังนี ้
1) ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศท่ี

เกี่ยวข้อง 
2) วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำท่ีมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ (SWOT) และ

ประเมินสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
3) ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้ำประสงค์(Corporate Objective) ของ

สถำนศึกษำ 
4) ก ำหนดกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 
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5) ก ำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ    (Key 

Performance Indicators : KPIs) โดยจัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศ 
6) ก ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณ คุณภำพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง

กับผลกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำท่ีจะท ำร่ำงข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
7) จัดท ำรำยละเอียดโครงสร้ำง แผนงำน งำน/โครงกำร และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
9) เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 
2) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 

 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำรำยละเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำน/โครงกำร ให้มีควำมเช่ือมโยงกับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ ตำมตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ พร้อมกับวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน งำน/
โครงกำร เมื่อเขตพื้นท่ีกำรศึกษำแจ้งนโยบำย แผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ
วิธีกำรจัดต้ังงบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 

2) จัดท ำ กรอบประมำณ กำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเครำะห์นโยบำยหน่วยเหนือท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม วิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำของสถำนศึกษำ เพื่อปรับเป้ำหมำยผลผลิตท่ีต้องกำรด ำเนินกำรใน 3 ปีข้ำงหน้ำ 
พร้อมกับปรับแผนงำน งำน/โครงกำร และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมำณรำยได้ของสถำนศึกษำท้ังจำก
เงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 

3) จัดท ำค ำขอรับงบประมำณของสถำนศึกษำ และกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมสอดคล้องเชิงนโยบำย 

4) จัดท ำร่ำงข้อตกลงบริกำรผลผลิต (ร่ำงข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำน) ของสถำนศึกษำท่ีจะต้องท ำ
กับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเมื่อได้รับงบประมำณ โดยมีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำน

กลำง : กองแผนงำน กรมสำมัญศึกษำ 
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2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำข้อตกลงบริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำกับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เมื่อได้รับงบประมำณ 
2) ศึกษำข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแจ้งผ่ำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร 

4) วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนท่ีจะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำงสำยงำน  และ
ตำมแผนงำน งำน/โครงกำรของสถำนศึกษำ เพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญ และก ำหนด งบประมำณ ทรัพยำกรของแต่
ละสำยงำน งำน/โครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมำณตำมแผนระดม
ทรัพยำกร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ 

6) จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประปีงบประมำณ ซึ่งระบุแผนงำน งำน/โครงกำรท่ี
สอดคล้องวงเงินงบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้ตำมแผนระดมทรัพยำกร 

7) จัดท ำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
8) น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตขอควำมเห็นชอบ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท ำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ รับไปด ำเนินกำร

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2545 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำสโดยก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนรำยเดือนให้เป็นไปตำม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณแล้วสรุปแยกเป็นรำยไตรมำสเป็น งบบุคลำกรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่ำครุภัณฑ์ และค่ำก่อสร้ำง) และงบด ำเนินกำร (ตำมนโยบำยพิเศษ) 

2) เสนอแผนกำรใช้งบประมำณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ ำงวดเป็นรำยไตรมำสผ่ำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำไปยังคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนรวบรวมเสนอต่อส ำนักงบประมำณ 

3) เบิกจ่ำยงบประมำณประเภทต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและอนุมัติกำรใช้
งบประมำณของสถำนศึกษำตำมประเภทและรำยกำรตำมท่ีได้รับงบประมำณ 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2545 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินท้ังเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของ

สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำร 
ใช้งบประมำณรำยไตรมำส 
2) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรผลผลิตของ

สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำส 
3) จัดท ำแผนกำรก ำกับตรวจสอบติดตำมและป้องกันควำมเส่ียงส ำหรับโครงกำรท่ีมีควำมเส่ียงสูง 
4) ประสำนแผนและด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ 

ติดตำมของสถำนศึกษำ โดยเฉพำะโครงกำรที่มีควำมเส่ียงสูง 
5) จัดท ำข้อสรุปผลกำรตรวจสอบ ติดตำม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหำท่ีอำจท ำให้กำร

ด ำเนินงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ เพื่อให้สถำนศึกษำเร่งแก้ปัญหำได้ทันสถำน 
กำรณ์ 

6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
7) สรุปข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้และจัดรำยงำนข้อมูลกำรใช้งบประมำณผลกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำเป็นรำยไตรมำสต่อเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ก ำหนดปัจจัยหลักควำมส ำเร็จ และตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถำนศึกษำ 
2) จัดท ำตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของผลผลิตท่ีก ำหนดตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรผลผลิตของ

สถำนศึกษำ 
3) สร้ำงเครื่องมือเพื่อกำรประเมินผล ผลผลิตตำมตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จท่ีก ำหนดไว้ตำมข้อตกลง

กำรให้บริกำรผลผลิตของสถำนศึกษำ 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
5) รำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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4. การบริหารการเงิน 

กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน กำรโอนเงิน กำรกันเงินไว้
เบิกเหล่ือมป ีให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 
5. การบริหารการบัญชี 

5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ต้ังยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณท้ังกำรตั้งยอดภำยหลังกำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อน และ

กำรตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมำณปีก่อน 
2) จัดท ำกระดำษท ำกำรโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมำณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมำณเข้ำ

บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝำกและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชสิีนค้ำคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท ำใบส ำคัญกำรลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ ำนวนเงินตำมรำยกำรหลังกำร
ปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้ำง (พึงรับพึงจ่ำย : Accrual Basis) โดยบันทึกรำยกำรด้ำนเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่ำใช้จ่ำย) และบันทึกรำยกำรด้ำนเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รำยได้) 

4) บันทึกบัญชีประจ ำวัน ให้ครอบคลุมกำรรับเงินงบประมำณ กำรรับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
หรือกำรให้บริกำร กำรรับเงินรำยได้ กำรจ่ำยเงินงบประมำณ กำรจ่ำยเงินงบประมำณให้ยืม กำรจ่ำยเงินนอก
งบประมำณให้ยืม กำรซื้อวัสดุหรือสินค้ำคงเหลือ เงินทดลองจ่ำยเงินมัดจ ำและค่ำปรับ รำยได้จำกเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน กำรรับเงินบริจำค กำรรับเงินรำยได้แผ่นดิน กำรถอนเงินรำยได้แผ่นดิน กำรเบิกเงิน
งบประมำณแทนกัน กำรจ่ำยเงินให้หน่วยงำนท่ีปฏิบัติตำมระบบควบคุมกำรเงิน กำรรับเงินควำมรับผิดทำงละเมิด 

5) สรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุกวันท ำกำรสรุปรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินผ่ำนไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด เงินฝำกธนำคำร และเงินฝำกคลัง ส ำหรับรำยกำรอื่นและรำยกำรในสมุดรำยวัน ท่ัวไปให้ผ่ำนรำยกำรเข้ำบัญชี
แยกประเภท ณ วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมำณ โดยปรับรำยกำรบัญชีรำยได้จำกงบประมำณค้ำงรับ 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย/รับท่ีได้รับล่วงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ/รำยได้ค้ำงรับ วัสดุหรือสินค้ำท่ีใช้ไประหว่ำงงวดบัญชี ค่ำ
เส่ือมรำคำ/ค่ำตัดจ ำหน่ำย ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยเพื่อบันทึกบัญชีรำยได้สูงกว่ำ(ต่ ำกว่ำ) ค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชี และ
ปิดรำยกำรรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยงวดบัญชี เข้ำบัญชีรำยได้สูง(ต่ ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม แล้วให้โอนบัญชีรำยได้
แผ่นดินน ำส่งคลัง เข้ำบัญชีรำยได้แผ่นดิน หำกมียอดคงเหลือให้โอนเข้ำบัญชีรำยได้แผ่นดินรอน ำส่งคลัง 

8) ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนคงเหลือประจ ำวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
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9) แก้ไขข้อผิดพลำดจำกกำรบันทึกรำยกำรผิดบัญชี จำกกำรเขียนข้อควำมผิดหรือตัวเลขผิด จำก

กำรบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยกำรขีดฆ่ำข้อควำมหรือตัวเลขผิด ลงลำยมือช่ือย่อก ำกับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อควำมหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักกำรนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับท่ี 2 
2) คู่มือแนวทำงกำรปรับเปล่ียนระบบบัญชีส่วนรำชกำรจำกเกณฑ์เงินสดเข้ำสู่เกณฑ์คงค้ำง 

5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  และ

กรมบัญชีกลำงภำยในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ำรำยงำนรำยได้แผ่นดิน รำยงำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
รำยงำนเงินประจ ำงวด 

2) จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน จัดท ำงบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงิน งบกระแสเงินสดจัดท ำโดยวิธีตรง จัดท ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและจัดส่งรำยงำนประจ ำปีให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผ่ำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและจัดส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลำงตำมก ำหนดระยะเวลำท่ีก ำหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักกำรนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับท่ี 2 

5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดท ำและจัดหำรแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลำงท่ีเขตพื้นท่ีกำรศึกษำหรือ

หน่วยงำนต้นสังกัดหรือส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องจัดท ำขึ้นเพื่อจ ำหน่ำยจ่ำยแจก 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักกำรนโยบำยบัญชีส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ฉบับท่ี 2 

 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ต้ังคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรขึ้นส ำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อำคำร และส่ิงก่อสร้ำงท้ังหมด

เพื่อทรำบสภำพกำรใช้งำน 
2) จ ำหน่ำย บริจำค หรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมระเบียบในกรณีท่ีหมดสภำพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหำจำกเงิน

งบประมำณและเงินนอกงบประมำณ ตลอดจนท่ีได้จำกกำรบริจำคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
รำคำ วันเวลำท่ีได้รับสินทรัพย์ 
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4) จดทะเบียนเป็นท่ีรำชพัสดุส ำหรับท่ีดิน อำคำร และส่ิงก่อสร้ำงในกรณีท่ียังไม่ด ำเนินกำร และ

ท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสำนกับกรมธนำรักษ์ หรือส ำนักงำนธนำรักษ์จังหวัดเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท ำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท ำระบบฐำนข้อมูลทรัพย์สินของสถำนศึกษำ ซึ่งอำจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้ำสถำนศึกษำมีควำมพร้อม 

6) จัดท ำระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจำกกำรจัดหำของสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเครำะห์แผนงำน งำน/โครงกำร ท่ีจัดท ำกรอบรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำงเพื่อตรวจดู

กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตำมทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตำมเกณฑ์ควำมขำดท่ีก ำหนดตำมมำตรฐำน
กลำง 

2) จัดท ำแผนระยะปำนกลำงและจัดหำพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถำนศึกษำจัดหำเองและท่ีร่วมมือกับ
สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นจัดหำ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำเอกสำรแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้ำงในกรณีท่ีเป็น

แบบมำตรฐำน 
2) ต้ังคณะกรรมกำรขึ้นก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำรในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ

มำตรฐำนโดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
3) จัดซื้อจัดจ้ำง โดยตรวจสอบงบประมำณ รำยละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพำะประกำศ 

จ่ำย/ขำยแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ พิจำรณำซองโดยคณะกรรมกำร จัดท ำสัญญำ และเมื่อตรวจรับ
งำนให้มอบเรื่องแก่เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินวำงฎีกำเบิกเงินเพื่อจ่ำยแก่ผู้ขำย/ผู้จ้ำง 

 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก ำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สิน 
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3) ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระบบและแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีอย่ำงสม่ ำเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภำพและบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังกำรใช้งำนส ำหรับทรัพย์สินท่ีมี

สภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้ต้ังคณะกรรมกำรขึ้นพิจำรณำและท ำจ ำหน่ำยหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้ำง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระรำชบัญญัติท่ีรำชพัสดุ พ.ศ. 2518 
 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา 
1) รับนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำร เพื่อน ำมำวิเครำะห์ และประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนใน

โรงเรียน เพื่อวำงแผนกำรประกันคุณภำพให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
2) ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำรทุกกลุ่ม เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในและภำยนอกโรงเรียนนครสวรรค์ 
3) ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อวำงแผน ก ำหนดหน้ำท่ี

รับผิดชอบปฏิบัติหน้ำท่ีงำนดังนี้ 
 - รับนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรร่วมปรึกษำหำรือคณะท ำงำนแผน เพื่อวิเครำะห์

สภำพปัจจุบันและปัญหำ พร้อมท้ังก ำหนดกิจกรรมงำนโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำ นโยบำย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและปัญหำของโรงเรียน 

  - เสนองำนกิจกรรมโครงกำร เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมำณ 
  - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
  - ประสำนก ำกับติดตำม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงำนในเรื่องกำรประกันคุณภำพ 
  - ก ำหนดแบบประเมินผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 - จัดท ำแบบรำยงำนกำรกำรประเมินตนเองส่วนบคุคล (Self Assessment 
Report : SAR ส่วนบุคคล)เพื่อจัดแสดงผลงำนประจ ำปีของโรงเรียน 

4) ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
          5) จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6) พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
7) จัดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8) ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
9) กำรตรวจสอบ ทบทวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
10) คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
11) รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี กำรประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report : SAR) 
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12) จัดระบบผดุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 13) ประสำนเพื่อท ำปฏิทินโรงเรียน 
 14) รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 15) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
8. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

8.1 การจัดระบบการบริหาร 
แนวทางการปฏิบัติ 

1) ศึกษำวิเครำะห์โครงสร้ำง ภำรกิจ กำรด ำเนินงำน ปริมำณ คุณภำพและสภำพของสถำนศึกษำ 
2) วำงแผนออกแบบกำรจัดระบบโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในระบบกำรท ำงำนและกำร

บริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
3) น ำเสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ในสถำนศึกษำ 
4) ประกำศและประชำสัมพันธ์ให้ส่วนรำชกำรตลอดจนประชำชนท่ัวไปทรำบ 
5) ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรท่ีก ำหนด 
6) ติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรจัดระบบบริหำรให้ประสิทธิภำพ 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 

8.2 การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำองค์กร

ของสถำนศึกษำ 
2) ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้ำง ภำรกิจ บุคลำกรเทคโนโลยี และ 

กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ 
3) ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกับโครงสร้ำง

ภำรกิจเทคโนโลยีและกลยุทธของสถำนศึกษำ 
4) ก ำหนดเป้ำหมำย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
5) ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรเป็นระยะ  ๆ อย่ำงต่อเนื่อง

และสม่ ำเสมอ 
6) น ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำองค์กรและกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสม

และมีประสิทธิภำพ 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
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9. กองทุนสวัสดิการ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดระบบสวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎหมำยท้ังกำรจัดหำ

และกำรใช้สวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำ 
2) วำงระเบียบกำรใช้เงินสวัสดิกำร 
3) ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรให้เป็นไปตำมระเบียบ 
4) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้เป็นไปตำมระเบียบ 
 

10. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจสถำนศึกษำ 
2) วิเครำะห์ควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล ำดับควำมเส่ียง 
3) ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
4) วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ 
5) ให้บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยน ำมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำม

ภำรกิจ 
6) ด ำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรท่ีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
7) ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม 
8) รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 

2) ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม 
ภำยใน พ.ศ. 2544 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 2. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรและสำรสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

3. พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4. จัดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6. กำรตรวจสอบ ทบทวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
7. คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
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8. รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี กำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
9. จัดระบบผดุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
10. ประสำนเพื่อท ำปฏิทินโรงเรียน 
11. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
12. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 

งานสวัสดิการโรงเรียน 
 1. ด ำเนินงำนตำมระเบียบสวัสดิกำรโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ให้เป็นไปตำมระเบียบและวิธีกำร
ปฏิบัติกำรด ำเนินงำนสวัสดิกำรโรงเรียนศำลำหนองขอน  
 2. ให้ค ำปรึกษำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับสวัสดิกำรโรงเรียนอันเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
แก่สมำชิก 
 3. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานส านักงานผู้อ านวยการ 

 1. ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อประสำนประโยชน์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและ
ชุมชน 
 3. ดูแลกำรน ำเสนอหนังสือ เอกสำรรำชกำรเพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำม 
 4. ดูแลกำรลงนำมในสมุดเซ็นเย่ียม สมุดเซ็นตรวจรำชกำร 
 
 5. จัดท ำทะเบียนภำรกิจผู้อ ำนวยกำร และน ำเสนอภำรกิจผู้อ ำนวยกำรต่อผู้อ ำนวยกำรทุกวัน 
 6. ดูแลให้กำรต้อนรับ ผู้ท่ีมำติดต่อรำชกำรกับผู้อ ำนวยกำร 
 7. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานนโยบายและแผน 

 1. รับนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำร เพื่อน ำมำวิเครำะห์ และประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนในโรงเรียน เพือ่วำง
แผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ และแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 2. ประสำนงำนกับทุกกลุ่มบริหำรทุกกลุ่ม เพื่อจัดหำคณะท ำงำนแผนของงบประมำณ 
 3. ประชุมคณะท ำงำนแผน เพื่อวำงแผน ก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำท่ีงำนดังนี้ 
  - รับนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำรร่วมปรึกษำหำรือคณะท ำงำนแผน เพื่อวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและ
ปัญหำ พร้อมท้ังก ำหนดกิจกรรมงำนโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
นโยบำย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและปัญหำของโรงเรียน 
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  - เสนองำนกิจกรรมโครงกำร เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมำณ 
  - จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  - ประสำนก ำกับติดตำม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงำนในเรื่องแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  - ก ำหนดแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมงำนโครงกำรท่ีปรำกฏในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี และโครงกำรพิเศษ 
 4. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับแผนงำน แผนปฏิบัติกำรทุกประเภท 
 5. บันทึกข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักงำน 
 6. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ เพื่อก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงำนดังนี้ 
  - จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  - ประชุมเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุทุกกลุ่มสำระฯ หรืองำน เพื่อรับทรำบแนวทำงกำรจัดซื้อ หำวัสดุ 
ครุภัณฑ์ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  - ดูแลก ำกับตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ ท่ีปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 7. ประสำนเพื่อท ำปฏิทินโรงเรียน 
 8. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 9. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ท่ีได้รับมอบหมำย 

 
ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 

งานการเงินและบัญชี 
 1. วำงแผนก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี กำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนเพื่อ
กำรศึกษำ 
 2. เบิกจ่ำย เงินเดือน เงินสวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำง 
 3. จัดท ำหนังสือรับรองกำรใช้สิทธิรับเงินค่ำรักษำพยำบำลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 
 4. เบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน และจัดท ำทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
 5. รำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมำณ 
 6. เก็บรักษำเงิน ด ำเนินกำรรับจ่ำยเงิน ถอนเงิน ฝำกเงินและน ำส่งเงินทุกประเภท ท้ังเงินงบประมำณ เงิน
รำยได้สถำนศึกษำ เงินรำยได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนกำรศึกษำ 
 7. จัดท ำรำยงำนคงเหลือประจ ำวันและลงบัญชีประเภทต่ำงๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภทท้ัง
เงินงบประมำณ เงินอุดหนุนกำรศึกษำและเงินรำยได้สถำนศึกษำทุกประเภท 
 8. จัดท ำรำยงำนงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร ส ำหรับบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน บัญชีเงินอุดหนุน
กำรศึกษำ บัญชีเงินรำยได้สถำนศึกษำ และเงินงบประมำณ 
 9. จัดท ำรำยงำนกำรเงิน ได้แก่ รำยงำนกำรรับจ่ำย เงินรำยได้สถำนศึกษำ เงินอุดหนุนกำรศึกษำ ส่ง
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41  
 10. เก็บรักษำสัญญำกำรยืมเงินและเอกสำรแทนตัวเงินทุกประเภท 
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 11. วิเครำะห์วำงแผน ติดต่อประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่บุคลำกรใน
โรงเรียน 
 12. จัดท ำแบบกรอกข้อมูลประกอบกำรบริจำคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกำศเกียรติคุณ 
 13. จัดท ำงบเดือน เงินอุดหนุนกำรศึกษำ เงินรำยได้สถำนศึกษำ  
 14. จัดท ำรำยละเอียด และรวบรวมใบส ำคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 
 15. ตรวจสอบและดูแลกำรสมัครเป็นสมำชิก และกำรกู้เงินสหกรณ์ออกทรัพย์ครูพิจิตร 
 16. จัดท ำข้อมูลลูกจ้ำงช่ัวครำว ท่ีต้องกำรประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
 17. ประสำนงำนกับส ำนักงำนประกนัสังคมจังหวัดพิจิตร เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิประกันตนเองของลูกจ้ำง 
 18. จัดท ำรำยละเอียดกำรส่งเงินประกันสังคมรำยเดือนของลูกจ้ำง และน ำส่งเงินต่อส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 
 19. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

 1. ควบคุมดูแลกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง พัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2. จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดซื้อ- จัดจ้ำงของกลุ่มบริหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และงำน ให้เป็นไปตำม
แผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 3. ประสำนงำนให้บริกำรกับเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ กลุ่มบริหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และงำน ในกำรจัดซื้อ-จัด
จ้ำง และเบิกจ่ำยพัสดุ  
 4. ตรวจสอบเอกสำรกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง ของกลุ่มบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำน ให้เป็นไปตำม
ระเบียบ 
 5. จัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ของงำนพัสดุ เพื่อให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ กลุ่มบริหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และงำน 
 6. จัดท ำบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 7. ก ำกับติดตำมกำรจัดท ำบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และงำน 
 8. รับผิดชอบดูแลกำรตรวจสอบ กำรจ ำหน่ำยวัสดุถำวร และพัสดุประจ ำปี 
 9. จัดท ำประมำณกำรค่ำเส่ือมสภำพ วัสดุและสินทรัพย์ 
 10. จัดรวบรวมฐำนข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่  B-obec และ M-obec 
 11. จัดเก็บข้อมูลและรักษำข้อมูลให้ถูกต้องเหมำะสม 
 12. ปฏิบัติหน้ำท่ีได้รับมอบหมำย 
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ขอบข่ายการด าเนินการตามภารงานและอ านาจหน้าที่ 

งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 1. ควบคุมตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยรับเงินทุกประเภท 

2. ติดตำมกำรบริหำร กำรเงิน กำรจัดท ำบัญชี ทะเบียนคุมประเภทต่ำงๆ ท้ังกำรเงินและพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 4. ตรวจสอบและรำยงำนกำรใช้เงิน และผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงนิและพัสดุ 
 5. ดูแลกำรรับเงินงบประมำณ เงินอุดหนุนกำรศึกษำ และเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
 6. ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีกำรเงินทุกประเภท 
 7. วิเครำะห์ควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำน ก ำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล ำดับควำมเส่ียง 
 8. ก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียง ในกำรป้องกันควำมเส่ียง ในกำรด ำเนินงำนนของโรงเรียน 
 9. ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่มน ำมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงไปใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจ 
 10. ด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์ มำตรกำรและวิธีกำรท่ีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

11. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่ก ำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม 
12. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
 
 

 


