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คํานํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของคณะทำงานในกลุ่มงานงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ขอบข่ายภาระงานและพรรณนางานของฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

คู่มือฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของครูและบุคลากร โดยเฉพาะคณะบุคคลในกลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จึงขอขอบคุณผู้ที ่เกี ่ยวข้องไว้ ณ โอกาสน้ี  ขอให้บุคลากรในฝ่ายได้ปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ เพื่อให้โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยสู่ความเป็นพลโลกตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป 

 
 

 
(นางเพชรรัตน์  ยุติมิตร) 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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คู่มือการปฏบิัติงาน  
กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏรธ์านี ชุมพร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

**************************************************************** 
๑. แนวคิดหลักในการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นภารกิจสำคัญ ที่มุ่งส่งเสริม
ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้น 
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้ บริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์การดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการประสานส่งเสริม
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษา ทุกรูปแบบมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

๒. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความและ
ก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเจตคติท่ีดีเล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. ขอบข่ายและภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
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2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

4. การบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงินจากคลัง 
4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน 
4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การนําส่งเงิน 
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

5. การบริหารบัญชี 
5.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 

7. งานข้อมูลสารสนเทศ 
8. กองทุนสวัสดิการ 
9. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
10. งานประกันอุบัติเหตุ 

ขอบข่ายภาระงาน/การดําเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษาได้แก่  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระด ับชาต ิแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมแห ่งชาต ิแผนการศ ึกษาแห ่งชาติ  แผนปฏิบ ัต ิราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๔ 

 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery 
Agreement: SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่ต้อง
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาทำกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ศึกษาวิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา 

4) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ
คุณภาพเวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคํานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ 

5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที ่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณะรับทราบ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 

  1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมดำเนินการดังนี ้
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน

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

สถานศึกษา 
4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance 

Indicators: KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณคุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผล

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้ร ับฟังความคิดเห็นจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อปรับปรุง และนําเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไข 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณแผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ

ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/
โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักเกณฑ์ขั้นตอนและ
วิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

2) จัดทำกรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework: 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษาเพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้าพร้อม
กับปรับแผนงานงาน/โครงการ และกิจกรรมหลักให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดทำคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องทำกับ
เขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์ของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2545 
2) ชุดปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง: กอง

แผนงาน กรมสามัญศึกษา 
2. การจัดสรรงบประมาณ 

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งผ่านเขต

พื้นท่ีการศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงานและตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่
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ละสายงานงาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอก งบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ีได้รับ 
6) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงานงาน/โครงการที่สอดคล้อง

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
7) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
8) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิต ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทําข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2545 

2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็นงบบุคลากรงบอุดหนุนงบลงทุน  (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพื้นท่ี
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2545 

2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2) จัดทำแผนการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงสำหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
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4) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 

5) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบติดตามและนิเทศพร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจทําให้การดําเนินงาน
ไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

6) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที ่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

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

สถานศึกษา 
2) จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตท่ีกำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตสถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการ

ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4) ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี 
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. การบริหารการเงิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินการ นําส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงิน

ไว้เบิกเหล่ือมปีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
5. การบริหารการบัญช ี

5.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีและการต้ัง

ยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
2) จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณโอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชี

ทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกันต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (สินค้า คงเหลือ) และบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพร้อมท้ัง จัดทำใบสําคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จำนวนเงินรายการหลังการปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท(หนี้สินทุนรายได้) 

4) บันทึกบัญชีประจำให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณวัน การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการรับเงินรายได้การจ่ายเงินงบประมาณการจ่ายเงินงบประมาณให้ยืมการจ่ายเงิน นอกงบประมาณ
ให้ยืมการซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนการรับเงินบริจาคการรับเงินรายได้แผ่นดินการถอนเงินรายได้แผ่นดินการเบิกเงินงบประมาณแทน
กันการจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงินการรับเงินความรับผิดทางละเมิด 
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5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีประเภทเงินสดเงิน
ฝากธนาคารและเงินฝากคลังสำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันท่ัวไปให้ผ่าน รายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณโดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับวัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี  ค่าเสื่อม
ราคา/ค่าตัดจําหน่ายค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิด
รายการรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมแล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินนําส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินหากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน รอนําส่งคลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคารตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูกโดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือช่ือย่อกำกับพร้อม
วันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับท่ี 2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปล่ียนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 

5.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดินรายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงิน
ประจำงวด 

2) จัดทำรายงานประจำปีโดยจัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงินงบกระแสเงินสด จัดทำโดยวิธีตรงจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินและ
กรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับท่ี 2 

5.3 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด

หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อจําหน่ายจ่ายแจก 
 



๙ 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับท่ี 2 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด เพื่อ

ทราบสภาพการใช้งาน 
2) จําหน่ายบริจาคหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที ่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วัน
เวลา ท่ีได้รับสินทรัพย์ 

4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุสำหรับท่ีดินอาคารและส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ดำเนินการและท่ียังไม่
สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำ
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษาซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้
ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6) จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที ่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู

กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที ่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สินและเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก ำหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

2) จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั ้งในส่วนที ่สถานศึกษาจัดหาเองและที ่ร ่วมกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ

มาตรฐาน 
2) ต้ังคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ 



๑๐ 

 

มาตรฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
3) จัดซื้อจัดจ้างโดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศจ่าย/ขาย

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.4 การควบคุมบำรุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) กําหนดให้มีผู ้ร ับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกป ี
4) ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินท่ีมีสภาพ

ไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจําหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงก่อสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 

7. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) สํารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2) จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ

ในการปฏิบัติภารกิจ 
5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
6) นําเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

8. กองทุนสวัสดิการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการ

จัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 



๑๑ 

 

2) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
3) ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4) กำกับติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

9. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2) วิเคราะห์ความเส่ียงของการดําเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
3) กำหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5) ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินตาม

ภารกิจ 
6) ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
7) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                     

พ.ศ. 2544 
10. งานประกันอุบัติเหตุ 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน 
2) เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้นักเรียนเข้ารับบริการตามสถานพยาบาลท่ีกำหนด 
3) นําใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จกลับมาโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบทำเบิก 
4) ดำเนินการปรับปรุงระบบงานกรณีเกิดความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 

 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

1) รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อนํามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียนเพื่อ
วางแผนการประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2) ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอกโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

3) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ
หน้าท่ีงาน ดังนี้ 

- รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะทำงานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และปัญหา พร้อมท้ังกำหนดกิจกรรมงานโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 

- เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ 
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- ประสานกำกับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องการประกันคุณภาพ 
- กำหนดแบบประเมินผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
- จัดทำแบบรายงานการการประเมินตนเองส่วนบุคคล (Self-Assessment Report : SAR 

ส่วนบุคคล) เพื่อจัดแสดงผลงานประจำปีของโรงเรียน 
4) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
5) จัดระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
6) พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
7) จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9) การตรวจสอบ ทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
10) คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
11) รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานสวัสดิการโรงเรียน 

1) ดําเนินงานตามระเบียบสวัสดิการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติการดําเนินงานสวัสดิการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

2) ให้คำปรึกษาสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ 
แก่สมาชิก 

3) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานนโยบายและแผน 

1) รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อนํามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อ
วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2) ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อจัดหาคณะทํางานแผนของงบประมาณ 
3) ประชุมคณะทำงานแผน เพื่อวางแผน กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีงานดังนี้ 

- รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะทำงานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และปัญหาพร้อมท้ังกำหนดกิจกรรมงานโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 

- เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ  
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- ประสาน กำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการ

ประจำปีและโครงการพิเศษ 
4) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท 
5) บันทึกข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน 
6) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อกำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 

- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
- ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อหาวัสดุ

ครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
- ดูแลกำกับตรวจสอบการใช้งบประมาณ ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี 

7) ประสานเพื่อทำปฏิทินโรงเรียน 
8) รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 
9) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๑๕ 

 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานสารสนเทศ 

1) ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้งาน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

2) ต้ังคณะทำงานร่วม วางแผนพัฒนางาน ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม ประเมินผลข้อมูล
ของทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน 

3) ประสานกับทุกกลุ่มบริหากลุ่มสาระเรียนรู้และงาน ในการจัดระบบเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ 
ตัดสินใจบริหารงาน หรือวางแผนดําเนินงานๆ ในต่างโรงเรียน 

4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท 
5) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารและจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร กำหนด 
6) ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน 
7) จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 
8) เก็บรวบรวมผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน 
9) สรุปผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียนแต่ละปีเป็นรูปเล่มทุกส้ินปีการศึกษา 
10) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 
งานการเงินและบัญชี 

1) วางแผนกำกับดูแล การดําเนินงานด้านการเงินการบัญชีการระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

2) เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษค่าเช่าบ้านของข้าราชการและลูกจ้าง 
3) จัดทำหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเง ินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเง ินเดือน

ข้าราชการและลูกจ้าง 
4) เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดทำทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
5) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
6) เก็บรักษาเงิน ดำเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและนําส่งเงินทุกประเภท ท้ังเงินงบประมาณ 

เงินรายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 
7) จัดทำรายงานคงเหลือประจำวันและลงบัญชีประเภทต่าง ๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยก

ประเภทท้ังเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
8) จัดทำรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน

การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
9) จัดทำรายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษาส่ง 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 



๑๖ 

 

10) เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
11) วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่

บุคลากร ในโรงเรียน 
12) จัดทำแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณและใบประกาศเกียรติ

คุณ 
13) จัดทำงบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 
14) จัดทำรายละเอียด และรวบรวมใบสําคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 
15) ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร สหกรณ์ออม

ทรัพย์สามัญศึกษาชุมพร 
16) จัดทำข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีต้องการประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร 
17) ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเอง ของ

ลูกจ้าง 
18) จัดทำรายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง และนําส่งเงินต่อสำนักงาน

ประกันสังคมจังหวัดชุมพร 
19) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

1) ควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2) จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติการประจำปี 

3) ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานในการจัดซื้อ -
จัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ 

4) ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5) จัดทำเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และงาน 

6) จัดทำบัญชีพัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
7) กำกับติดตามการจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้และงาน 
8) รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจําหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจำปี 
9) จัดทำประมาณการค่าเส่ือมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
10) จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ Obec 49, B-obec และ M-obec 



๑๗ 

 

11) จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
12) ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานจัดระบบควบคุมภายใน 

1) ควบคุมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายรับเงินทุกประเภท 
2) ติดตามการบริหาร การเงิน การจัดทำบัญชี ทะเบียนคุมประเภทต่าง ๆ ท้ังการเงินและพัสดุให้เป็น

ปัจจุบัน 
3) ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
4) ตรวจสอบและรายงานการใช้เงิน และผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 
5) ดูแลการรับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา 
6) ตรวจสอบการจัดทำบัญชีการเงินทุกประเภท 
7) วิเคราะห์ความเส่ียงของการดําเนินงาน กำหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
8) กำหนดมาตรการป้องกันความเส่ียง ในการป้องกันความเส่ียง ในการดําเนินงานของโรงเรียน 
9) ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่มนํามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการดําเนินงานตาม

ภารกิจ 
10) ดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กําหนด 
11) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
12) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่ 
งานระดมทุนและระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มจากประมาณการงบประมาณ รายได้ที่วางไว้  เพื่อ
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

2) สํารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุก
ประเภท จัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

3) ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กรและท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้มีสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตลอดจนการติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

4) จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกำหนดวิธีการ แหล่งการ
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ 

5) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
ขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

6) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 



๑๘ 

 

7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โรงเรียน (Swot Analysis) ทุกปีการศึกษา

เพื่อนําข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนทุก 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การ
บริหาร จัดการด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบาย 
ฝ่ายบริหารการเงิน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมทำงานเชิงรุก 
2. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนําผลการนิเทศ 

ไปใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
3. จัดหา ควบคุม การใช้พัสดุ–ครุภัณฑ์ ภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด 
4. ตรวจสอบการทำงานทุกงานให้เป็นปัจจุบัน 
5. ดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามปฏิทินงานของฝ่าย 
6. พัฒนางานสารบรรณ งานแผนงาน งานการเงิน บัญชี งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ  งาน 

ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการใช้เงิน รายงานผลการทำงาน อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เป็นท่ียอมรับ ของ
ครู บุคลากร ภายในโรงเรียน และผู้ปกครอง ชุมชน 

7. บริการ อํานวยความสะดวก ให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
ด้วยความมีน้ำใจ 
8. มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน 


