
 

คูม่ือปฏบิัติงานกลุม่บรหิางบประมาณ 

   ◊  งานนโยบายและแผน 
   ◊ งานการเงินและบัญช ี

      ◊ งานพัสดุและสนิทรพัย์ 
 

 

 

 

โรงเรียนนบพติำวิทยา 

      อำเภอนบพติำ  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
   สำนกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรธีรรมราช 



 
คำนำ 

เอกสารฉบับนี้  ได้รวบรวมเอกสารจัดทำคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ของโรงเรียน
นบพิตำวิทยา   ในงานนโยบายและแผน   งานการเงินและบัญชี     งานพัสดุและสินทรัพย์     โดยมี
วัตถุประสงค์   เพ่ือเป็นแนวทาในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของบุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
ในงานดังกล่าว   และบุคคลากรที่มาขอรับบริการ  ได้รับทราบวิสัยทัศน์    พันธกิจ   เป้าประสงค์   
ความรับผิดชอบรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เป็น      FLOW  CHART    ตลอดจนตารางกำหนด
วิธีการ   ตัวชี้วัด   และบันทึกระบบงานดังกล่าว   ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน  และถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ 

    

 

       กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 

      1 พฤษภาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

แผนผังการบริหารงานงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  

นโยบายสำนักงาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ 2564  

ปฏิทินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564  

คำสั่งกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

ระเบียบปฏิบัติวิธีปฏิบัติระบบงานแผนงาน  

ระเบียบปฏิบัติวิธีปฏิบัติระบบงานการเงินและบัญชี  

ระเบียบปฏิบัติวิธีปฏิบัติระบบงานพัสดุและสินทรัพย์  

  

  

  

  

  

  

 

 
 



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ 
๑.  ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

๔. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

๕. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
  
วิสัยทัศน์        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล  
                   บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ          ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  

                       และมีคุณภาพ 

                    ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

                        และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
                    ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา  
                        และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

เป้าหมาย        ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการ 

                       เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

                    ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  
                        และเสมอภาค        

         ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน 

         ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา 

             มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญา 

             ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

         ๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการ  

             มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ 

             จัดการศึกษา กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             และสถานศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดกรศึกษา 
         ๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา 

             ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 



         ๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร 

             จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

         ๘. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

              การจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์             ๑. จัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 

                          ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                               ในการแข่งขัน 

                          ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                           ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                           ๕. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                           ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย                ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

                          ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 

                               ความสามารถ ในการแข่งขัน 

                          ๓. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                           ๔. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

                           ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                           ๖. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

                               ในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                               คำสัง่โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 ท่ี ๑๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่องแตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................... 

       ด้วยโรงเรียนนบพิตำวิทยา จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาและดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
        เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และตรงกับความต้องการของโรงเรียน และนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก  วางแผน  ให้คำปรึกษา  สนับสนุนการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ประกอบด้วย   
  ๑.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 ๑.๒. นายราชัน  สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓. นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา     กรรมการที่ปรึกษา 

๑.๔. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 
 ๑.๕. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      กรรมการ 
  ๑.๖. นายแสวง   เหลืองแก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป       กรรมการ  
 ๑.๗. นางนิภา  ใหม่ชุม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 ๑.๘. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ/เลขานุการ 
          ๑.๙. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ คร ู              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ                กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการสรุปผล รายงานกิจกรรม/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓  มี
หน้าที่ เสนอ ชี้แจงรายละเอียด  ในการจัดทำโครงการจัดสรรงบประมาณ รวบรวม จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ประกอบด้วย 
  ๒.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน      หัวหน้า      
      ๒.๒. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์  ครูชำนาญการ                 ผูช้่วย 
 ๒.๓. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 

๒.๔. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
 ๒.๕. นางนิรัตน์   หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ             ผูช้่วย 

๒.๖. นางพรปวีณ์   จันทรชิต    ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๒.๗. นางธนาภรณ์ กรรณิการ์   ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 



๒.๘. นายแสวง  เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๒.๙. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 

          ๒. ๑๐. นางนฤมล   นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
          ๒.๑๑. นางนิภา   ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ       ผูช้่วย  
          ๒.๑๒. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/เลขานุการ 
          ๒.๑๓. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู        ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
          ๒. ๑๔. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการนำเสนอ โครงการ/กิจกรรม  มีหน้าที่ในการนำเสนอ โครงการ กิจกรรม เพ่ือ
พิจารณาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
 ๓.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ  ผู้อำนวยการโรงเรียน      หัวหน้า      
 ๓.๒. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์   ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
 ๓.๓. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย  

๓.๔. นายแสวง   เหลืองแก่  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๕. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๖. นางอำนวย   รักเถาว์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๗. นางสาววิจิตรา   มีวาสนา        ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๘. นางนิรัตน์   หอมทิพย์    ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย  
๓.๙. นางสาวพนิดา   อินณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๑๐. นางสาวสุณี   บ่ายนุ่น   ครูชำนาญการพิเศษ          ผูช้่วย      
๓.๑๑. นายสบาย    ทองสลัก  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 

          ๓.๑๒. นางพรปวีณ์    จันทรชิต  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
          ๓.๑๓. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย   
          ๓.๑๔. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 

๓.๑๕. นางนฤมล   นิลกรรณ ์             ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๑๖. นางธนาภรณ์   กรรณิการ์  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย  
๓.๑๗. นางสุจินดา    จันชุม  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย 
๓.๑๘. นายณรงค์   กิจแถลง  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๑๙. นางสภุนีตา   กังเซ่ง  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๒๐. นางอัญชุลี   กั๋งเซ่ง  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 

 ๓.๒๑. นางวีณา   อินณรงค์  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๒๒. นางสาวชุติมา   จุ้ยบุตร  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
๓.๒๓. นางพิชญาภรณ์   กาญจนอุดม    ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 

          ๓.๒๔. นางสาวศิริกานต์   บรมสุข  ครูชำนาญการ       ผูช้่วย 
 ๓.๒๕. นางสุพรพรรณ   รักจันทร์   คร ู        ผูช้่วย 



๓.๒๖. นางสาวสุมาลี   หวันนุรัตน์   คร ู        ผูช้่วย 
๓.๒๗. นายอาบีบซา เซดามิซา     ครูผู้ช่วย        ผูช้่วย 
๓.๒๘. นายอภินันท์   เหลื่อมแก้ว   ครูอัตราจ้าง         ผูช้่วย 
๓.๒๙. นายธนกร   ตุดเอียด            ครูอัตราจ้าง            ผูช้่วย                      
๓.๓๐. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ       ผูช้่วย 
๓.๓๑.  นางสาวพิศรส จงนอก  ครูพ่ีเลี้ยง       ผูช้่วย  

 ๓.๓๒. นายดนัย  กาญจนสดงุ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      ผูช้่วย   
๓.๓๓. นางสาววานิดา  สุมาล ี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      ผูช้่วย 
๓.๓๔. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/เลขานุการ  
๓.๓๕. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู        ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๖. นางสาวมณฤดี   วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ      ผูช้่วย/ผู้ชว่ยเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี            

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีหน้าที่  พิจารณารายละเอียด ปรับเปลี่ยน ให้ความเห็นชอบกิจกรรม โครงการที่ 
ฝ่ายต่าง ๆ นำเสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณที่กำหนด ประกอบด้วย 
 ๔.๑. นายอรรถพร  อักษรนำ   ผู้อำนวยการโรงเรียน               หัวหน้า 
 ๔.๒. นายราชัน  สุทธิธรรม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน     ผู้ชว่ย 

๔.๓. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     ผู้ชว่ย 
 ๔.๔. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์           หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ผู้ช่วย 
  ๔.๕. นายแสวง   เหลืองแก่    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป             ผูช้่วย  
 ๔.๖. นางนิภา  ใหม่ชุม                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         ผู้ชว่ย 
 ๔.๗. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ     ผู้ชว่ย/เลขานุการ 

 

๕. คณะทำงานจัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าที่  พิมพ์เอกสาร  
ตรวจสอบความถูกต้องและอัดสำเนา เข้ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
  ๕.๑. นางสาววสุ  เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้า 
  ๕.๒. นางนิรัตน์  หอมทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วย 
 ๕.๓. นางสาวมณฤดี วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 

๕.๔. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
๕.๕. นางสาวศิริกานต์   บรมสุข  ครูชำนาญการ      ผู้ชว่ย 
๕.๖. นางสาววรรณา  เปาะทองคำ  เจ้าหน้าที่ธุรการ      ผู้ชว่ย  
๕.๗. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์  คร ู       ผู้ชว่ย/เลขานุการ 
 
 
 



๖.  คณะกรรมการประเมินผล รายงานโครงการ  มีหน้าที่  เก็บรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ต้องและรายงานผลการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ประกอบด้วย 
            ๖.๑. นางสาววสุ   เที่ยวแสวง   ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
            ๖.๒. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๓. นางนิรัตน์  หอมทิพย์     ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๔. นางพรปวีณ์  จันทรชิต          ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๕. นางนฤมล  นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย 
            ๖.๖. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ      ผู้ชว่ย 
            ๖.๗. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูชำนาญการ      ผู้ชว่ย 
            ๖.๘. นางสาววรรณา   เปาะทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ      ผู้ชว่ย 
            ๖.๙. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ชว่ย/เลขานุการ 
            ๖.๑๐. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์       ครู        ผู้ชว่ย/ผู้ชว่ยเลขานุการ   

๗.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  มีหน้าที่  ประสานงาน จัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารว่าง สำหรับ
ครูและบุคลากร  ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๗.๑. นางนิรัตน์   หอมททิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๗.2. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๗.๓. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
  ๗.๔. นางนิภา  ใหม่ชุม   ครูชำนาญการ    ผู้ช่วย 
     ๗.๕. นางพิมพิมล  พรหมลักษณ ์  คร ู     ผู้ช่วย 
  ๗.๖. นางสาวพนิดา   อินณรงค์  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที่ในการจัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
  ๘.1. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหน้า 
  ๘.2. นางสาวมณฑา   แก้วประวัติ  ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๘.๓. นางพิมพิมล     พรหมลักษณ ์ คร ู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 ๙. คณะกรรมฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหน้าที่จัดทำแบบประเมินความคิดเห็น และสรุปผลดำเนิน 
กิจกรรม และรายงานต่อผู้บริหารทราบ ประกอบด้วย 
  ๙.1. นางสาววสุ      เที่ยวแสวง  ครูชำนาญการพิเศษ    หัวหน้า 
  ๙.2. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข  ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
  ๙.3. นางสาวอุทุมพร พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
  ๙.4. นายดนัย  กาญจนสดุง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   ผู้ช่วย 
  ๙.5. นางสาววานิดา  สุมาลี  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   ผู้ช่วย 
  ๙.6. นางพิมพิมล    พรหมลักษณ ์ ครู       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  



ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ทางโรงเรียนและราชการสืบไป 

 
           ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙ มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

       สั่ง   ณ   วันที่ ๙  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
             
 
      ลงชื่อ 
                            (นายอรรถพร  อักษรนำ)                                                                
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                               คำสัง่โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 ท่ี  ๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
................................................................... 

      ตามที่  โรงเรียนนบพิตำวิทยา ได้กำหนดให้กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคลากร กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาและดำเนินงานของโรงเรียน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ยุติธรรม  เหมาะสม เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ทางโรงเรียนและราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงกับความต้องการ
ของโรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. นายอรรถพร  อักษรนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายราชัน  สุทธธิรรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายสมเจตน์ กั๋งเซ่ง              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการที่ปรึกษา  

๔. นายศรีรักษ์ เรืองรัตน์   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
๕. นายสถิตย์   รัตนสิงห ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 

  ๖. นายแสวง   เหลืองแก่  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ  
 ๗. นางนิภา  ใหม่ชุม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

๘. นางสาววิจิตรา  มีวาสนา ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 
          ๙. นางนฤมล   นิลกรรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ    ผู้ช่วย 

๑๐. นางสาวศิริกานต์ บรมสุข ครูชำนาญการ     ผู้ช่วย 
 ๑๑. นางสาววส ุ  เที่ยวแสวง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   กรรมการ/เลขานุการ 
          ๑๑. นางพิมพิมล   พรหมลักษณ์ คร ู          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยเคร่งครัด 
แล้วรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ทราบด้วย 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙ มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

           สั่ง   ณ   วันที่ ๙  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 

                          (นายอรรถพร  อักษรนำ)                                                                
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 



 

ระเบียบปฏิบัต ิ: ระบบงานแผนงาน 

 
 
 

 1. วิสัยทัศน์  
 บริการรวดเร็ว ถูกตอ้ง มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐาน กา้วทนัเทคโนโลยี  
2. พนัธกจิ  
 2.1 การจดัท าและเสนอของบประมาณ  
      1) การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา  
      2) การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี  
      3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
 2.2 การจดัสรรงบประมาณ  
      1) การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
        2) การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ  
     3) การโอนเงินงบประมาณ  
 2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน  
      1) การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน  
      2) การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน  
3. เป้าประสงค์  
 3.1 เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
 3.2 เพื่อใหผู้บ้ริหารโรงเรียน สามารถก าหนดยทุธศาสตร์ในการท างานและวางแผนในการบริหาร

จดัการโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งแทจ้ริง  

 3.3 เพื่อใหมี้ระบบฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน มีความทนัสมยัของขอ้มูลและมีการ

เช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  

 3.4 เพื่อใหมี้การพฒันาวิธีการท างานใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ในยคุการปฏิรูประบบราชการ 

พฒันารูปแบบการบริหารการจดัการและเสริมสร้างระบบราชการใหท้นัสมยั เพื่อพฒันาระบบงานและการ

บริหารจดัการไปสู่ “รูปแบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” อยา่งต่อเน่ือง 

 

 



  รายละเอยีดของการปฏบิัติ  
 

Flow chart ระบบงานแผนงาน  
   โรงเรียนนบพติ าวิทยา   จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาและทบทวนแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนและผลการปฏิบติังาน 

เตรียมเอกสารและรายละเอียด 

การจดัท าแผนปฏิบติัการ 

ช้ีแจงบุคลากรหวัหนา้งาน/ 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

แต่ละฝ่าย/งาน/โครงการและ 

งบประมาณ 
 

พิจารณาโครงการ

และงบประมาณ 
 

จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง/พฒันา 

      ผ่าน 



งานงบประมาณและแผนงาน 

1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 
    1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
          แนวทางการปฏิบัติ 
       1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก ่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา 
       4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน/โครงการ 
              กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
       2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
       3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 

 4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  5) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6) ระเบียบสั่งการเก่ียวกับพัสดุ 

7) หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Gp) 

  8) พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

9) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
      1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

 



            แนวทางการปฏิบัติ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการดังนี้ 
       1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
       2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา 
       3) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของ
สถานศึกษา 
       4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
         5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตวัชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
       6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
       8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
       9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
      2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

    3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

   4) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 5) ระเบียบสั่งการเกี่ยวกับพัสดุ 

 6) หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Gp) 

  7) พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

8) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
        1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 



 
    แนวทางการปฏิบัติ 
       1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ 
ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน/
โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 
       2) จัดทำกรอบประมารการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับ
ปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
       3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบงบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
             4) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
              2) ชุดปฏิบัติการจัดทำแผลกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง : กอง
แผนงาน กรมสามญัศึกษา 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
    2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

          แนวทางการปฏิบัติ 
                1) จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
       2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขต
พ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
    3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
   4) วิเคราะหก์ิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตาม
แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาร ทรัพยากรของแต่ละ
สายงาน งานโครงการให้เป็นตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 



      5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
       6) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการที่สอดคล้อง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
     7) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
     8) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
       9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 

 

      กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
     2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

 
           แนวทางการปฏิบัติ 
       1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 
       2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 
       3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
        กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
           ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
        2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
             แนวทางการปฏิบัติ 
    การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
         3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
              แนวทางการปฏิบัติ 
      1) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมารรายไตรมาส 
      2) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 



      3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
      4) ประสานงานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
         5) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนออข้อปัญหาที่อาจทำให้การ
ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
      6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
         3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
               แนวทางการปฏิบัติ 
       1) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KOIS) ของ
สถานศึกษา 
       2) จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
       3) สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
       4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี 
       5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
     แนวทางการปฏิบัติ 
    1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
  2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานกำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
   3) กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
      4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
        5) ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตาม
ภารกิจ 
     6) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
     7) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
      8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
       ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
       1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
    2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545 
5. งานบริการสาธารณะ 
     แนวทางการปฏิบัติ 
       1) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
       2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
         3) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
สถานศึกษา 
        4) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
    5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 



                6) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 
      ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  2) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) ระเบียบสั่งการเก่ียวกับพัสดุ 
4) หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Gp) 
  5) พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

6) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ฟอรม์โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนนบพิต าวิทยา   อ าเภอนบพิต า   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ที ่ พิเศษ วนัที่   ..................................................................... 

เร่ือง   ขออนมุติัใชง้บ..................................................(อดุหนุน/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน/ปัจจยัพืน้ฐาน) 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

      ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................ได้รบัมอบหมายจากกลุ่มบรหิาร..................................... 
รับผิดชอบกิจกรรม.................................................................. ตามโครงการ....................................................................... 
โรงเรียนนบพิตำวิทยา    อำเภอนบพิตำ   จังหวัดนครศรีธรรมราช   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒       
มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ดังกล่าว     ให้แก่นักเรียน (ช้ัน /อื่นระบุ)........................................................   
จำนวน ......................  คน    มีความประสงค์จะใช้เงิน  /   จัดกิจกรรม       ในวันท่ี................................................   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ................................................................................................ให้กับนักเรียน  นั้น  โดยได้รับงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้  จำนวน .....................  บาท    เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามวัน  เวลา  ดังกล่าว     ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ตัวนักเรียนและทางราชการ 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป 
  
      ลงช่ือ    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                           ( ..............................................) 
                     ตำแหน่ง........................................ 
 
ความเห็นของหัวหน้ากลุม่บริหาร..........................  ความเห็นของหัวหน้ากลุม่บริหารงบประมาณ
...........................................................................         ............................................................................ 
...........................................................................                ..........................................................................        
ลงช่ือ            ลงช่ือ 

             (.............................................................)                (นางสาววสุ   เที่ยวแสวง) 
ตำแหน่ง ..............................................................                 ตำแหน่ง  ........................................................   

ความเห็นรองผู้อำนวยการ   ความเห็นผู้บริหาร 
(  )  ทราบ     (  )  ทราบ     
.................................................................................   ......................................... ........................................ 
................................................................................. ........................................... ....................................... 

.............................................................................. ... 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ............................................. 
           (นายราชัน  สุทธิธรรม)        (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 



                 บันทึกขอ้ความ                            
 

ส่วนราชการ โรงเรียนนบพิตำวิทยา    อำเภอนบพิตำ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที ่   พิเศษ     วันที ่  ................................................................  
เรื่อง     ขออนุมัติจัด (  ) ซื้อ (  ) จ้าง  (  ) วัสดุ  (  ) ครุภัณฑ์  (   ) อ่ืนๆ...........................  
_________________________________________________________________________________ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 

 ด้วย กลุ่มบริหารงาน ............................................... มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ/
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงาน/โครงการ.................................................. ......................................................................... 
กิจกรรม................................................................................................. โดยใช ้ (  )  เงินอุดหนุน  (  )  เงิน กพร. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบ 
 
       ลงชื่อ .................................................ผู้ขออนุมัติ 
              (................................................) 
 
       ลงชื่อ ...........................................หวัหน้ากลุ่มงาน 
             (................................................) 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่แผนงาน 
 รายละเอียดงาน/โครงกา......................................................................................................... ................ 
กิจกรรม .................................................................................................. ฝ่ายแผนงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าตรง
ตาม งาน/โครงการ ข้อที่ ...........มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจำนวน ............บาท ใช้ไปแล้วจำนวน ..............บาท 
คงเหลือ ........................................ บาท  
 

ลงชื่อ ...........................................หวัหน้างานแผนงาน 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง) 
ความเห็นรองผู้อำนวยการ   ความเห็นผู้บริหาร 
(  )  ทราบ     (  )  ทราบ 
       
.................................................................................   ......................................... ........................................ 
................................................................................. ........ .......................................................................... 

................................................................................. 
 
 
ลงชื่อ      ลงชื่อ............................................. 
           (นายราชัน  สุทธิธรรม)        (นายอรรถพร   อักษรนำ) 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 



รายละเอียดวัสดุ 
 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยละ จำนวนเงิน (บาท) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงชื่อ ..............................หัวหน้ากลุ่มงาน………..…………... 

               (...................................................) 
 

 
 



 

 

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา............................... 

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม.......................................................................................................................................................... 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ.............................................................................................................................................................. 
3. ที่ปรึกษาโครงการ / กิจกรรม..................................................................................................................................... 
4. วันที่จัดกิจกรรม................................................................................................................................................................ 
5. สถานทีจ่ัดโครงการ / กิจกรรม........................................................................................................................ 
6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย / ผูส้มัครเข้ารว่มกิจกรรม เข้าร่วมกจิกรรมจริง.............................................คน  คดิเป็นร้อยละ 
 นักเรียน.................................................................คน 
 ครู..........................................................................คน 
 ผู้ปกครอง..............................................................คน 
 บุคคลทั่วไป...........................................................คน 
6.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือแบบประเมิน...............................................................................................คน 

7. งบประมาณค่าใช้จ่าย         งบประมาณที่ได้รับอนมุัติ.............................บาท    
          งบประมาณที่ใช้จริง......................................บาท 
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ระเบียบปฏิบัต ิ: งานการเงินและบัญชี 

 
 
 

 1. วิสัยทัศน์  
 รวดเร็ว ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรม กา้วสู่สากล  
2. พนัธกจิ  
 2.1 การบริหารการเงิน  
       2.1.1 การเบิกเงินจากคลงั  
       2.1.2 การรับเงิน  
      2.1.3 การเก็บรักษาเงิน  
      2.1.4 การจ่ายเงิน  
      2.1.5 การน าส่งเงิน  
      2.1.6 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี  
 2.2 การบริหารบญัชี  
      2.2.1 การจดัท าบญัชีการเงิน  
      2.2.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบเงิน  
      2.2.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน  
3. เป้าประสงค์  
 3.1 เพื่อใหก้ารบริหารงาน งบประมาณ การเงิน การบญัชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นท่ี
เช่ือมัน่ในผลงาน และการให้ค  าปรึกษา  
 3.2 มุ่งพฒันาตน พฒันางาน ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ค านึงถึงความพึงพอใจ ของผูรั้บบริการเป็น
ท่ีตั้ง 
  
4. ค าจ ากดัความ  
  4.1 เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินทั้งปวงท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของโรงเรียน นอกจากเงิน

งบประมาณรายจ่าย ไดแ้ก่ เงินบริจาคโดยมีวตัถุประสงค ์เงินบ ารุงลูกเสือ เงินบ ารุงยวุกาชาด เงินพฒันาการ

เรียนการสอน และเงินอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการก าหนดใหเ้ป็นเงินนอกงบประมาณ 

 
 



                                   รายละเอยีดของการปฏิบัติ 
 

                                    Flow chart ระบบการรับเงิน 
  โรงเรียนนบพติ าวิทยา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เตรียมเอกสารการเงินและบญัชี 

รับเงิน/ออกหลกัฐานการรับเงิน 

ลงบญัชี/ท าทะเบียนคุมเงิน 
 

การเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 

และการน าเงินส่งคลงัฯ 
 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

จดัท าเอกสารการเงิน/บญัชี 
 

รายงานการใชใ้บเสร็จรับเงิน 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง/พฒันา 

      ผ่าน 

รับทราบ/น าเสนอ 

รับทราบ/ลงนามรับทราบ 



                                                Flow chart ระบบการจ่ายเงิน 
   โรงเรียนนบพติ าวิทยา   จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ผ่าน 

การจดัท าเอกสารหลกัฐานเพื่อขออนุมติัจ่ายเงิน 

จ่ายเงิน 
 

พิจารณาลงนามอนุมติั 
 

ลงบญัชี/ท าทะเบียนคุมเงิน 

ไม่ผ่าน 

ปรับปรุง/พฒันา 

รับทราบ/น าเสนอ 

รับทราบ/ลงนามรับทราบ 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 

รับทราบ/เสนอ 

ไม่ผ่าน 

      ผ่าน 

ปรับปรุง/พฒันา 



งานการเงินและบัญชี 
 

ความสำคัญและความหมายของงานการเงินและบัญชี 
    งานการเงินและบัญชีเป็นงานให้บริการ และเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ ตลอดจนมีการจัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักทางการบริหาร และรวมทั้งหลักการคลังทั่วไป 
    งานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นงานที่สำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาหา
ความรู้ให้มาก หากไม่สนใจแล้วจะเกิดปัญหาขึ้นมากมาย 
    นิพนธ์ กินาวงศ์ (2528 : 78) จำแนกว่า งานเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนจะต้องประกอบด้วย การรับ 
การเบิกจ่ายเงิน การทำบัญชี ตลอดจนการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินโรงเรียน 
 หวน พินธุพันธ์ (2528 : 63) ได้ชี้ให้เห็นว่างานการเงิน เป็นงานที่เก่ียวข้องกับ การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งและการควบคุมเงินของโรงเรียน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2525 : 307) 
อธิบายว่า งานการเงินหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการเงิน การนำส่ง และการตรวจสอบการเงินทุกชนิดของส่วน
ราชการตามวิธีการที่กฎหมายระบียบแบบแผนของทางราชการกำหนดไว้ และงานบัญชีหมายถึง การบันทึก
รายการเงินในทะเบียนบัญชีต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บรักษาสมุดบัญชีทะเบียน
เอกสารการเงิน 
    ชารี มณีศรี (2527 : 63) หัวหน้าสถานศึกษาทุกระดับมีภารกิจที่จะบริหารทรัพยากร การบริหารสี่
ประการ คือ การบริหารงานบุคคล (Man) การบริหารงานการเงิน (Money) การบริหารงานพัสดุ (Materials) 
และการจัดการที่ดี (Management) การบริหารด้านการเงินเป็นการบริหารที่อยู่ในกรอบมากกว่าด้านอื่น 
เพราะการเงินต้องอ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารการเงินที่อยู่นอกกรอบย่อม หมายถึงความบกพร่อง
เสียชื่อเสียง หรืออาจถูกลงโทษทางวินัยได้ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นต้องศึกษาระเบียบแบบแผน และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินให้เข้าใจเพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
    กิติมา ปรีดีดิลก (2522 : 71) กล่าวว่าขอบข่ายเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของ 
โรงเรียนที่ผู้บริหารควรจะทราบ มีดังนี้ 
    1. การจ่ายเงินเดือน ผู้บริหารจะต้องจัดการเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลังครูและ บุคลากรอ่ืน ๆ ของ
โรงเรียนและจะต้องวางแผนเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ของบุคลากรในโรงเรียนให้เหมาะสมกับมาตรฐานการครอง
ชีพ และฐานะการเงินของโรงเรียน 
    2. การใช้จ่ายด้านอ่ืนของโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการบริการ อาหารกลางวัน 
การจัดการเกี่ยวกับการบริการห้องสมุดและการจัดการเก่ียวกับยานพาหนะ 
    3. การตรวจสอบบัญชีจ่ายเงินภายนอก ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการวาง ระเบียบ เกณฑ์
การจ่ายเงิน ตลอดจนกำหนดระบบการตรวจสอบเป็นต้น 
    4. การรายงานการเงิน ในการบริหารโรงเรียนนั้น ย่อมมีหน่วยงานเหนือขึ้นไป ตามลำดับ ในประเทศ
ไทยมีหน่วยงานควบคุมอยู่หลายหน่วย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
    5. การจัดระบบบัญชีการเงินโรงเรียน เพื่อสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบ การบริหารการเงิน
โรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชีและทรัพย์สินของโรงเรียน เพ่ือป้องกันการรั่วไหล และการใช้เงินไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาจะต้องกำหนดระบบบัญชี แบบฟอร์มการบัญชี 
กฎเกณฑ์เก่ียวกับการบัญชีให้ มีลักษณะง่ายต่อการตรวจสอบและสอดคล้องกับแบบฟอร์มและหน่วยงานขึ้นไป
ที่กำหนดไว้ 



    6. การนิเทศบัญชีในโรงเรียน เนื่องจากการจัดการเงินของโรงเรียนนั้น หัวหน้า สถานศึกษาไม่
จำเป็นต้องกระทำด้วยตนเอง แต่หัวหน้าสถานศึกษา จะต้องกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการ 
หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดนโยบายและพยายามควบคุมให้การจัดการเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนถูกต้อง 
สอดคล้องกับหลักการและระเบียบการโดยทั่วไป หัวหน้าสถานศึกษาจึงมีหน้าที่นิเทศระบบบัญชี โดยการ
ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติการ 
    7. การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน และทรัพย์สมบัติของโรงเรียนแนวเดียวกัน  
แนวทางการปฏิบัติงานบริหารการเงินและการบัญชี 
1. การบริหารการเงิน 
    การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
2. การบริการบัญชี 
    2.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
        1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
        2) จัดทำกระดาษ ทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณโอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณ
เข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้า
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตาม
รายการหลังการปรับปรุง 
        3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตใน
บัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน 
รายได้) 
        4) บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงิน
นอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่าย เงินมัดจำและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้
ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิก
เงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 
        5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้า
บัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 
        6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
        7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
และปิดรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
        8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 



        9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายชื่อย่อกำกับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
     2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 
  2.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
        1) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ 
กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายงานเงินประจำงวด 
        2) จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน
ทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
   2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  3) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4) ระเบียบสั่งการเก่ียวกับพัสดุ 
5) หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Gp) 
  6) พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

7) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
    2.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
                    แนวทางการปฏิบัติ 
                   จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่ายจ่ายแจก 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 2) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุน
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) ระเบียบสั่งการเก่ียวกับพัสดุ 
4) หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Gp) 
  5) พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

6) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 



 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

 

ขอบข่าย  งานแผนงาน  งานการเงิน  งานการบัญชี  พัสดุ 
 

งานแผนงาน 
  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
      การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

  การจัดทำแผนงาน  แผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดสรรงบประมาณ 
  การตรวจสอบ ติดตาม ปะเมินผล 
  การรายงานข้อมูล การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน และผลการดำเนินการ การพัฒนา
  ระบบ 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
 
งานการเงิน   
 การเบิกจ่ายเงินส่งหลักฐานเบิกเงิน 
 การรับเงิน 
 การนำส่งเงิน /นำฝากเงิน 
 การเก็บรักษาเงิน /รายงานเงินคงเหลือ 
 การเก็บรวบรวมหลักฐานการับ – จ่ายส่งบัญชี 
 

   ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดพื้นที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 งานการบัญชี   
  กาจดัทำทะเบียนคุม 
  การจัดทำรายงาน การเก็บรักษาเอกสารรับ –  จ่ายเงิน พร้อมทะเบียน 
 
  งานการพัสดุ 
  การจัดทำระบบฐานขอมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
  การจัดหาพัสดุ 
  การกำหนดแบบรูปรายการ/คุณลักษณะ 
  การควบคุมบำรุงรักษา และการจำหน่าย 
 
 เมื่อได้รับมอบหมายงาน  การเงิน 
   เงินสด 
  สมุดฝากธนาคาร  
  รายงานคงเหลือประจำวัน 
  แฟ้มคำสั่งทางการเงิน 



 
 เมื่อได้รับมอบหมายงาน  บัญชี 
  ทะเบียนคุมต่างๆ เอกสารตรวจสอบ 
   Ω ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
   Ω ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
   Ω ทะเบียนคุมการรับ –การจ่าย 
   Ω ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
   Ω ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเงิน 
   Ω ทะเบียนคุมเช็ค 
   Ω ทะเบียนคุมเงินฝาก 
   Ω สมุดคู่ฝาก 
 

 เมื่อได้รับมอบหมายงาน  พัสดุ 
  แฟ้มสำเนาการจัดซื้อจัดจ้างปีเก่า 
  บัญชีวัสดุ/สำเนาใบเบิกวัสดุ 
  ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
  แฟ้มที่ราชพัสดุ 
  แฟ้มการตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่าย 
 

 การเงินโรงเรียน 
 เงินงบประมาณ 
    งบบุคลากร  ค่าจ้างชั่วคราว  เช่นค่าจ้างครู  นักการภารโรง 
    งบดำเนินงาน 
    ï ค่าตอบแทน 
    ï ค่าใช้สอย 
    ï ค่าวัสดุ 
    ï ค่าสาธารณูปโภค 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และและสิ่งก่อสร้าง 
    งบเงินอุดหนุน 
    งบรายจ่ายอ่ืน 
    งบกลาง 
 
 เงินนอกงบประมาณ 
   เงินรายได้สถานศึกษา 
   เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
   เงินประกันสัญญา 
   เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 
   เงินบูรณะทรัพย์สิน 
   เงินอุดหนุน (เรียนฟรี ๑๕ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ) 



 เงินดุดหนุน 
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน 
๒. ค่าหนังสือเรียน 
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  กิจกรรมวิชาการ  
  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ บำเพ็ญประโยชน์ 
  กิจกรรมทัศนศึกษา 
  กิจกรรม  ICT 
  การเบิกจ่ายจะต้องมีแผนงานโครงการ   การจัดงาน  การเข้าค่าย  
                                                  การศึกษาดูงาน  
  ครอบคลุม ”ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  
๖. ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย 
    ค่าอาหารกลางวัน  ค่าพาหนะ 
๗. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น 

  

 การเบิกจ่าย 
  จ่ายนักเรียน/ผู้ปกครอง 
  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  เครื่องแบบนักเรียน 
    แต่งตั้งผู้จ่ายเงิน 2 คน 
    จ่ายเงินแบบ สพฐ.กำหนด 
    ติดตามใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจัดหา 
 ปัญหาที่พบ 

๑. ไม่มีการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
๒. ไม่มีการแต่งตังผู้จ่ายเงิน 
๓. ไม่จ่ายเงินให้กับนักเรียนแต่ให้นักเรียนเอาของแทน 
๔. เงินที่จ่ายไม่หมดไม่เก็บรักษาตามระบบ 
๕. ไม่ได้บันทึกทะเบียนคุม 

  
  การจ่ายให้เจ้าหนี้โดยตรง 
   การจัดซื้อหนังสือเรียน 
   ดำเนินการ   ครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการภาคี ๔ฝ่าย กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
แนวทางการใช้จ่ายเงิน 
   จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ รายงาน
ผล 
 



 

 
 

ระเบียบปฏิบัต ิ: งานพสัดุและสินทรัพย์ 

 
 

 1. วิสัยทัศน์  
 โปร่งใสในการท างาน บริการอยา่งรวดเร็ว  
2. พนัธกจิ  
 2.1 บริการการจดัหาวสัดุ และครุภณัฑ ์ท่ีมีคุณภาพ โดยการจดัหาอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม  
 2.2 สร้างความพึงพอใจในการบริการ ใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียนจ่านกร้อง  
 2.3 เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ในโรงเรียนจ่านกร้อง  
 2.4 จดัการใหบ้ริการเป็นไปตามระเบียบ ฯ  
 2.5 ประสานงานกบัทุกฝ่ายใหก้ารด าเนินงานไปดว้ยดี  
3. เป้าประสงค์  
 3.1 เพื่อด าเนินการจดัหาพสัดุโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ย
พสัดุและสอดคลอ้งกบัแบบการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงาน  
 3.2 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัหาเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสใหแ้ข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  
 3.3 เพื่อใหมี้วสัดุ ครุภณัฑ ์ใหบ้ริการ แก่บุคลากรในโรงเรียนจ่านกร้อง  
 3.4 จดัซ้ือ – จดัจา้งเร็ว ลดขั้นตอน  
4. ค าจ ากดัความ  
 4.1 การพสัดุ หมายถึง การจดัท าเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและ  
การควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบ  
 4.2 พสัด ุหมายถึง วสัดุ-ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ การจ าแนก  
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านกังบประมาณหรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้าก
ต่างประเทศ  
 4.3 การซ้ือ หมายถึง การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้งทดลองและบริการเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ แต่ไม่

รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 

 

 



แนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

************************************************ 

1. บันทึกข้อความขอดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
- ภายใน 15 วัน ก่อนดำเนินการ 

2. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
- ภายใน 7 วัน ก่อนดำเนินการ 

3. ดำเนินการตามโครงการ 
- ตามวันที่กำหนดในโครงการ/กิจกรรม 

4. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการ 
- ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการ 

5. รายงานผลการใช้เงินงบประมาณกิจกรรม โครงการ 
- ภายใน 15 วัน หลังดำเนินการ 

6. สรุปผล รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมครูและบุคลากรครั้งถัดไป 
7. ไม่มีการโยกเปลี่ยนรายการ กิจกรรม โครงการ 
8. ถ้าพ้นวันที่กำหนด ถือว่ายกเลิกการจัดกิจกรรม โครงการดังกล่าว 
9. รายงานผลการดำเนินการรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบปฏิบัต ิ: งานพสัดุและสินทรัพย์ 

 
 

 1. วิสัยทัศน์  
 โปร่งใสในการทำงาน บริการอย่างรวดเร็ว  
2. พันธกิจ  
 2.1 บริการการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ที่มคีุณภาพ โดยการจัดหาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
 2.2 สร้างความพึงพอใจในการบริการ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนจ่านกร้อง  
 2.3 เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ในโรงเรียนจ่านกร้อง  
 2.4 จัดการให้บริการเป็นไปตามระเบียบ ฯ  
 2.5 ประสานงานกับทุกฝ่ายให้การดำเนินงานไปด้วยดี  
3. เป้าประสงค์  
 3.1 เพ่ือดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
พัสดุและสอดคล้องกับแบบการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงาน  
 3.2 เพ่ือให้การดำเนินการจัดหาเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม  
 3.3 เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ ์ให้บริการ แก่บุคลากรในโรงเรียนจ่านกร้อง  
 3.4 จัดซื้อ – จัดจ้างเร็ว ลดขั้นตอน  
4. คำจำกัดความ  
 4.1 การพัสดุ หมายถึง การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ  
การควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบ  
 4.2 พัสด ุหมายถึง วัสดุ-ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือ การจำแนก  
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณหรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ  
 4.3 การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

 

 

 

 

 



งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 

ความหมายและความสำคัญของงานพัสดุและสินทรัพย์ 
    งานพัสดุมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งนี้ เพราะพัสดุ หมายถึง เครื่องใช้ 
หรือเครื่องทุ่นแรง สำหรับโรงเรียน หมายถึง เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนอุปกรณ์การสอน การจัดการด้านพัสดุ 
จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารโรงเรียนเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนกองทัพที่ต้องการทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง 
นั้นเอง 
    โดยที่งานพัสดุทั้งระบบ เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ที่จะต้องช่วยแบ่งเบา
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และในเวลาเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุจะมีผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เพราะการจัดการในเรื่อง งานพัสดุเป็น
ความสำคัญในด้านการส่งกำลังบำรุงให้แก่หมวดวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้ดำเนินไปด้วยดี นอกจากนั้น ยังต้อง
มีส่วนร่วมในการจัดหา การควบคุมการใช้ การเก็บรักษา การจำหน่าย จ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยน ครุภัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดูแลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอีกด้วย 
    ฝ่ายธุรการ โรงเรียนจ่านกร้อง จึงดำเนินการ โครงการพัฒนางานพัสดุขึ้น เพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการและพร้อมกันนี้ จะเป็นโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และ
ช่วยกันให้ความเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในงานพัสดุของโรงเรียน 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 : 350) ได้ให้ความหมายคำว่า พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กำหนดไว้ในหนังสือจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ 
    หวน พินธุพันธ์ (2528 : 68 - 70) กล่าวว่า ขอบข่ายของงานพัสดุนั้น ครอบคลุม ทั้งพัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ในงานพัสดุโรงเรียนนั้น จะครอบคลุมเฉพาะวัสดุและ ครุภัณฑ์เท่านั้น ทั้งนี้เพราะยังมี
งานอาคารสถานที่ อีกงานหนึ่งที่แยกออกไป และยังได้ให้ ความหมายว่า วัสดุ หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อม
สิ้นเปลืองหรือสลายตัวไปในระยะเวลาอันสั้นเพราะการใช้หรือการบริโภค ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของซึ่งตามปกติ
มีลักษณะเดียวกันที่คงทนถาวรมีอายุการใช้งานยืนนาน 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2530 : 25) กล่าวถึงการจัดหาพัสดุด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มี
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
       1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ บันทึกบอกเหตุผลรายละเอียดที่จะต้องซื้อหรือที่จะต้องจ้าง 
       2. ตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อยสามคน ประกอบด้วย ประธานหนึ่งคน กรรมการอีกสองคน และ
เป็นข้าราชการระดับสามหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
       3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
       4. ตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุหรือครุภัณฑ์หรือการจ้าง อย่างน้อยสามคนเป็นประธาน หนึ่งคน 
กรรมการอีกสองคน การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างงานจะต้องไม่เป็น คนเดียวกันคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 : 356) นิยามไว้ว่า การตรวจรับพัสดุหรือการตรวจงานจ้างว่า 



เมื่อได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะต้องมีการตรวจรับพัสดุหรือ 
ตรวจการจ้างดังนี้ 
       1. การตรวจรับพัสดุ ให้ตรวจรับในวันที่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง เมื่อกรรมการตรวจรับ นับพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วให้มอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมทำใบตรวจรับลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบให้แก่
ผู้ขายหนึ่งฉบับ และให้เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งฉบับ เพ่ือทำการ เบิกจ่ายและรายงานแก่ผู้มีอำนาจทราบ 
       2. การตรวจการจ้าง ให้การตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายในสามวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 
ประธานคณะกรรมการรับทราบ เมื่อเห็นเป็นการต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการรายละเอียดและข้อกำหนด
ในสัญญาแล้ว ให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง
หนึ่งฉบับและเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับเพ่ือเบิกจ่ายเงินและรายงานผู้มีอำนาจทราบและการจ่ายเงินล่วงหน้าแก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็น ต้องจ่าย ดังที่กำหนดไว้ในระเบียบ 
    บรรดาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อมาเพ่ือใช้ในกิจการโรงเรียน จะต้องมีบัญชีแสดง การจ่าย และ
จำหน่าย เมื่อมีการเสื่อมค่าเกิดขึ้น เนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัสดุและ ครุภัณฑ์อยู่ที่การเสื่อมค่าทันที
หรือไม่เมื่อใช้แล้ว    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 : 359 - 360) ได้เน้นถึง หลักการควบคุมพัสดุ
ดังต่อไปนี้ 
             1. การรับพัสดุ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายพัสดุแล้วให้ดำเนินการดังนี้ 
        1.1 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมตามแบบที่กำหนดไว้ 
        1.2 ลงหมายเลขที่ประจำครุภัณฑ์ 
        1.3 เก็บรักษาพัสดุไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัย 
    2. การเบิกพัสดุ ให้หัวหน้างานที่ต้องการใช้พัสดุเป็นผู้เบิก หัวหน้าสถานศึกษาเป็น ผู้สั่งจ่าย เจ้าหน้าที่
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย เก็บใบ
เบิกไว้เป็นหลักฐาน 
    3. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี หัวหน้าสถานศึกษาต้อง แต่งตั้งผู้ซึ่งไม่ใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในรอบปีงบประมาณ และตรวจนับ
จำนวนพัสดุที่คงเหลือจะได้ทราบว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีหรือไม่ มีพัสดุชำรุด
เสื่อมสภาพหรือสูญหายเพราะเหตุใด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันเริ่มทำการตรวจสอบพัสดุนั้น 
    4. การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ให้หัวหน้าสถานศึกษาส่งรายงานตามลำดับ ชั้นถึงหัวหน้าส่วน
ราชการหนึ่งชุด ส่วนกลางเสนอถึงอธิบดี และส่งสำเนา รายงานไปยัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนภูมิภาค
เสนอผ่านขึ้นไป ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งสำเนา ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคหนึ่งชุด และ
ส่งส่วนราชการต้นสังกัด อีกหนึ่งชุด หน่วยงานใดถ้าไม่เป็นผู้จัดหาพัสดุไว้จ่าย ไม่ต้องสำรวจและรายงาน เว้นแต่
จะซื้อพัสดุมาใช้เอง ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบพัสดุการรับจ่ายพัสดุด้วย 
    5. การแตง่ตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับรายงาน ปรากฏว่าพัสดุชำรุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไปก็ ต้องแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น 
คณะหนึ่ง ทำการสอบหา ข้อเท็จจริงและรายงานต่อ หัวหน้าส่วนราชการ 



    6. ความรับผิดชอบทางแพ่ง เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดทางแพ่ง หัวหน้าส่วนราชการจะสั่งการภายใน 45 
วัน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้คงสภาพเดิมหรือชดใช้ เป็นพัสดุ หรือเป็นเงิน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้จะต้องดำเนินการส่งใช้ใน 30 วัน กรณีชดใช้เป็นเงินอาจผ่อนส่ง ใช้เป็นรายเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี การผ่อนผันเกินกว่าหนึ่งปี จะต้องขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลัง ถ้าผู้ต้องรับผิดไม่
ปฏิบัติตามหรือไม่ยอมรับสภาพนี้ จะต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีต่อไป 
    จรัส โพธิศิริ (2523 : 82) อธิบายว่า เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบงาน 
ดังต่อไปนี้ คือ 
    1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์มาใช้ในโรงเรียน ตามที่โรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องใช้ 
   2. จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ 
  3. ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบการซื้อการจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ 
    4. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    5. รักษา ตรวจสอบและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ให้คงสภาพที่ใช้การได้เสมอ 
     สรุปได้ว่า การบริหารงานธุรการ ของโรงเรียนในด้านงานพัสดุนั้นนับว่ามีความสำคัญ มาก 
ทั้งนี้เพราะงานพัสดุมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง กับงานงบประมาณ และงานการเงินและบัญชีมาก เพราะวิธีการ
จะได้มาซึ่งพัสดุนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากการจัดซื้อ และจัดจ้างแทบทั้งสิ้น จึงจำเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุจะต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือทำให้เกิด
ประสิทธิภาพของการบริหารงานและบรรลุผลตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้  

ภารกิจงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

   1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
       1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมดเพ่ือ
ทราบสภาพการใช้งาน 
       2) จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
       3) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วัน
เวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
       4) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ดำเนินการและที่ยังไม่
สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัด เพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำ
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
       5) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ 
ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
       6) จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ



คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
   2. การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
       1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรม
ที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง 
       2) จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
    3. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
       1) จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในกรณีที่เป็นแบบ
มาตรฐาน 
       2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
       3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ขาย
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฏีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   4. การควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
      แนวทางการปฏิบัติ 
       1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
       2) กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
       3) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
       4) ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 

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

 



 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนด้วยงบเงินอุดหนุนสำหรับ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระเบียบสั่งการเกี่ยวกับพัสดุ 
หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Gp) 
  พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอยีดของการปฏบิัติ  
   Flow chart  การจัดซ้ือ-จัดจ้างพสัด ุ

       โรงเรียนนบพติ าวิทยา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ไม่ผ่าน 

บนัทึกขออนุญาต 

จดัซ้ือจดัจา้ง 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ลงนามเสนอ 
 

ด าเนินการจดัซ้ือ 

จดัจา้ง/ควบคุมการสร้าง 
 

ตรวจรับพสัดุ 

ตรวจการจา้ง  ตรวจรับงาน 
 

ไม่ผ่าน 

ประสานร้านคา้/ผูรั้บจา้ง 

ใหป้รับปรุงแกไ้ข 

      ผ่าน 

ตรวจสอบพิจารณา 

ตามแผน 
 

พิจารณาอนุมติั 
 

ไม่ผ่าน 

      ผ่าน 

ปรับปรุงแกไ้ข 



                                              Flow chart  การควบคุมพสัดุ 
   โรงเรียนนบพติ าวิทยา   จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมเอกสาร ร่างค าสั่งแต่งตั้ง  

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 

ปรับปรุงแกไ้ข 

น าเสนอ 
 

ด าเนินการตรวจสอบ 

พสัดุ 
 

ไม่ผ่าน 

รายงานผลการ 

ตรวจสอบพสัดุ 

      ผ่าน 

พิจารณาแต่งตั้ง 
 

น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

วสัดุถาวรของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 



 

 

   คูม่ือปฏบิัติงานกลุม่บรหิารงบประมาณ    

   ◊  ระบบงานแผนงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
              โรงเรยีนนบพิตำวิทยา 

      อำเภอนบพติำ  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรธีรรมราช 



 

      คูม่ือปฏบิัตงิานกลุม่บรหิารงบประมาณ    
    

   ◊  งานพสัดแุละสนิทรพัย ์
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

              โรงเรยีนนบพิตำวิทยา 

      อำเภอนบพติำ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรธีรรมราช 
 



 

         คูม่ือปฏบิัติงานกลุม่บรหิารงบประมาณ    

   ◊  งานการเงนิและบญัช ี
 
 

 

 

 

 

 
              โรงเรยีนนบพิตำวิทยา 

      อำเภอนบพติำ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรธีรรมราช 

 

 

 



 

 

   คูม่ือปฏบิัติงานกลุม่บรหิารงบประมาณ    

   ◊  งานนโยบายและแผน 
   ◊ งานการเงนิและบญัชี 

      ◊ งานพสัดแุละสนิทรพัย์ 
 

 

      ***************************************************** 

 

 

 

              โรงเรยีนนบพิตำวิทยา 

      อำเภอนบพติำ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษานครศรธีรรมราช 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


