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คำนำ 

คูมือปฎิบัติงานกลุมงบประมาณและแผนงานของโรงเรียนบานดอนบม ฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อ เสริมสราง

ความเขาใจแกครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหนาท่ีการใหบริการและการจัดการศึกษา การกระจาย

อำนาจสูสถานศึกษาของ สพฐ. กลุมงบประมาณและแผนงานไดจัดงานใหครอบคลุมกับภาระ งาน ท่ีกลุมปฏิบัติอยู

เดิมและเพิ่มเติมใหสอดคลองกับสภาพโรงเรียน ในการจัดการศึกษาและใหบริการ ทางการศึกษา ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการโดยมุงหวัง ภาระงานท่ีปฏิบัติจะ

บรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนท่ี กำหนดไวทุกประการ ตลอดจนผูเกี่ยวของ ทุกฝายมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานของกลุมงาน งบประมาณและแผนงานคูมือฉบับนี้ไดบรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบขาย ตาม

กรอบงานท่ีบรรจุไวในโครงสราง การบริหารงานวธิีปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและคณะท างานยินดีนอม

รับขอเสนอแนะท่ีเปน ประโยชนแกสวนรวมและโรงเรียนทุกประการ  

ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทำใหคำแนะนำขอเสนอแนะและขอขอบคุณคณะทำงานในกลุม 

บริหารงานกลุมงบประมาณและแผนงานทุกทานไดปฏิบัติหนาท่ีรวมกันอยางมุงมั่นอุทิศทุมเทอยางดียิ่ง 
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ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 

1.   ขอมูลท่ัวไป    

 1.1  ประวัติสถานศึกษา  

   โรงเรียนบานดอนบม  จัดตั ้งขึ ้นครั ้งแรกเมื ่อ วันที ่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2463 โดยใชชื ่อวา                

“โรงเรียนประชาบาล  ตำบลพระลับ 5(วัดกลางบุรี)”โดยใชศาลาวัดกลางบุรีเปนสถานท่ีเรียนมีครูคนแรกช่ือ นาย

โดด     รักออน  ตอมาเมื่อวันท่ี  20  เมษายน  พ.ศ. 2471  ไดยายมาเรียนท่ีศาลาวัดทาราชไชยศรี  และเปล่ียน

ชื่อโรงเรียนเปน  “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลเมืองเกา 1  (วัดทาราชไชยศรี)”  เปดทำการสอนตั้งแต  ช้ัน

ประถมศึกษา  ปท่ี 1  ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4     

             วันท่ี 4  พฤษภาคม  พ.ศ.2483  นายหนูจันทร  เมืองครุฑ   ครูใหญ  พรอมชาวบานไดรวมกัน

สรางอาคารเรียนแบบ  ป.1   ขนาด 4 หองเรียน  ขั้นเปนเอกเทศในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปจจุบันและไดยายมา

ทำการเรียนการสอนในสถานที ่สรางใหมเมื ่อ วันที ่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2484  และไดรับการเปลี ่ยนชื่อเปน  

“โรงเรียนประชาบาล  ตำบลเมืองเกา 1  (ดอนบมราษฎรบำรุง)  เมื่อวันท่ี  17   มีนาคม   พ.ศ. 2484     และใน

วันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ.2495  ไดเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนประชาบาล  ตำบลเมืองเกา 1 (ดอนบมราษฎรบำรุง)   เปน 

“โรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเกา (ดอนบมราษฎรบำรุง)  ขึ้นกับกรม   สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

เปดทำการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

  เมื ่อ พ.ศ. 2523 ไดโอนเขาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  และในป

เดียวกันไดโอนเขาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อ

รัฐมีนโยบายใหทุกโรงเรียนเปล่ียนช่ือโรงเรียน โดยใหตัดขอความในวงเล็บทายช่ือโรงเรียนออก    ดังนั้น  ปจจุบัน

จึงมีชื่อเปน  “โรงเรียนบานดอนบม”  เมื่อป  พ.ศ.2546  ไดโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปจจุบันนี้เปดสอนต้ังแตระดับช้ัน อนุบาลปท่ี 1 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
 

 1.2  ท่ีต้ัง 

โรงเรียนบานดอนบมตั้งอยูที่   บานดอนบม    หมู  13  ตำบลเมืองเกา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   

รหัสไปรษณีย  40000 

  พื้นท่ีท้ังหมด  11  ไร   2 งาน    25  ตารางวา  

              โทรศัพท  043  -  916015   

              e-mail  :  donbom sc@hotmail.com 

 website :  http://www. donbom sc.com  

 



2 

2. วิสัยทัศน (VISION) 

 โรงเรียนบานดอนบม   สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนรวม   ใหผูเรียนมีคุณภาพ         

ตามมาตรฐานหลักสูตร  มีคุณธรรม   จริยธรรม   มีนิสัย  ใฝรู  ใฝเรียน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความรู

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความพอเพียง  รักและภูมิใจในทองถ่ิน โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม แหลงเรียนรู  

ภูมิปญญาทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการสูอาเซียน 
 

3. พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดระบบบริหารจัดการใหเอื้อตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาพิเศษเรียนรวมยางมี

ประสิทธิภาพ 

     2. จัดกระบวนการเรียนรู  ใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริงมีสวนรวมเนนผูเรียนเปนสำคัญจัดใหมี

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4. จัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมไทยในทองถิ่น และ มี

สุนทรียภาพ 

 5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการใฝรูใฝเรียน รวมท้ังพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตของ

นักเรียน 

 6. ประสานงานและรวมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

4. เปาหมาย (GOAL) 

  1. นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองมีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติงานตามหลักธรรมของพุทธศาสนา มี

คุณธรรม     

      จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 

               2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรูใฝเรียน  รักการอาน การเขียน และการคนควา 

               3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปล่ียนแปลงและความกาวหนา ทางวิทยาการ มีทักษะ และ   

                 ศักยภาพในการจัดการ มีทักษะการส่ือสาร และใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการทำงาน ไดเหมาะสมกับ    

                 สถานการณ  

          4. รักการออกกำลัง  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพท่ีดี 

              5. มีความรูพื้นฐาน  ในการประกอบอาชีพ มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

          6. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  เปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
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5. กลยุทธ (STRATITIC) 

1. เรงรัดการใชคุณธรรม นำความรูสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอยางกวางขวาง  และท่ัวถึงในเขตบริการ 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาพิเศษเรียนรวมทุกระดับ 

4. พัฒนาครูสูครูมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

7. สงเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

8. จัดระบบนิเทศ  ติดตามเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

9. สงเสริมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี  ICT  และแหลงเรียนรู 
 

6.  อัตลักษณผูเรียน 

 “นักเรียนมวีินัย”  เนนการเสริมสรางวินัย  การตรงตอเวลา  การเขาแถวรับบริการ  และ การท้ิงขยะในท่ี

ท่ีกำหนดให 
 

7.  เอกลักษณสถานศึกษา 

 “โรงเรียนคุณธรรม”   โรงเรียนเนนการปลูกฝงนักเรียนในเรื่อง  การตรงตอเวลา   การเขาแถวรับบริการ 

และ การท้ิงขยะในท่ีท่ีกำหนดให 
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โครงสรางการบริหารกลุมงบประมาณและแผนงาน 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

นางวิเมลือง  ถ่ินปรุ 

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำ ป 

1. นางกาญจนา  รามศิริ  หัวหนากลุม 

2. นางสุจิตรา  แซงสีนวล  เจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนากลุมงบประมาณและแผนงาน 

นางกาญจนา  รามศิริ 

2. งานการเงินและบัญชี 

1. นางกาญจนา  รามศิริ  หัวหนากลุม 

2. นางสุจิตรา  แซงสีนวล  เจาหนาท่ี 

3. งานพัสดุและสินทรัพย 

1. นางสมประสงค  พึ่งสุข   หัวหนาหลุม 

2. นางเสาวลักษณ  แวนแกว   เจาหนาท่ี 

3. นางสาวผกามาส  เมืองจันทร  เจาหนาท่ี 

4. งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

นางนุชจรินทร  รื่นรมย 

5. งานการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

นางนุชจรินทร  รื่นรมย 

6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา 

นางนุชจรินทร  รื่นรมย 
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ภารกิจงานของบุคลากรกลุมงบประมาณและแผนงาน 

ท่ี ช่ือ- สกุล ตำแหนง/อันดับ หนาท่ี/ภาระงาน 

1 นางกาญจนา  รามศิร ิ ครู อันดับ คศ. 3 - หัวหนากลุมงานงบประมาณและแผนงาน  

- หัวหนางานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำป  

- งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา  

2 นางสุจิตรา  แซงสีนวล ครู อันดับ คศ. 3 - งานการเงินและบัญชี  

-งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 

แผนปฏิบัติการประจำป 

3 นางนุชจรินทร  รื่นรมย ครู อันดับ คศ. 3 - งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา  

- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

4 นางสมประสงค  พึ่งสุข ครู อันดับ คศ. 3 - หัวหนางานพัสดุและสินทรัพย 

5 นางเสาวลักษณ แวนแกว ครู อันดับ คศ. 3 - งานพัสดุและสินทรัพย 

6 น.ส.ผกามาส  เมืองจันทร ครู อันดับ คศ. 1 - งานพัสดุและสินทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ขอบเขตการบริหารงานกลุมงบประมาณและแผนงานในโรงเรียน 

หัวหนากลุมงบประมาณและแผนงาน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ ไดแก บุคคลท่ีผูอำนวยการแตงต้ังใหมีหนาท่ีรับผิดชอบงานบริหาร 

งบประมาณ และสำนักงานกลุมงบประมาณ มีหนาท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหาร งบประมาณ 

ใหดำเนินอยางมีประสิทธิภาพ ในเรื่องตอไปนี้  

1. เปนท่ีปรึกษาของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  

2. รวมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จัดทำและเสนอคำขอ 

จัดต้ังงบประมาณและติดตามประเมินผลงาน  

3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมบริหารงบประมาณ ใหเปนไปตามระเบียบของ ราชการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

4. ประสานงานกับฝายตางๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงบประมาณอยาง มี

ประสิทธิภาพ  

5. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงนิ-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย ใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย  

6. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทำขอตกลงปฏิบัติราชการ  

7. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย  

8. บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผลจัดทำสารสนเทศของกลุม  

9. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุมบริหารงบประมาณ  

10. จัดทำแผนการจัดทำขอตกลงและการปฏิบัติราชการ  

11. ประสานทุกกลุมงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกำหนดตัวช้ีวัด  

12. กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามขอตกลงเพือ่การปรับปรุงพัฒนา ใหเขาถึงเกณฑตัวช้ีวัดท่ีกำหนด  

13. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจำปและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุมบริหาร งบประมาณ      

14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุมบริหารงบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ  

15. รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา  

16. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอำนวยการสถานศึกษา  

17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏบิัติการประจำป หนาท่ีและความ

รับผิดชอบ  

1. วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา  
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1) วิเคราะหเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการ ศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับไดแก 

เปาหมาย การใหบริการสาธารณะ(Public Service Agreement : PSA)ขอตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 

Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี และผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาท่ี

ตอง ดำเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงท่ีสถานศึกษาทำกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3) ศึกษา วิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง

ของเขตพื้นท่ีการศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา  

4) วิเคราะหผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงท่ีทำกับเขตพื้นท่ีการศึกษา

ดาน ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคำนวณตนทุนผลผลิตขององคกรและผลผลิตงาน/โครงการ  

5) จัดทำขอมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะห

สภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

6) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ  

2. การจัดทำแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวมดำเนินการดังนี้  

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศ

ท่ีเกี่ยวของ  

2) วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา(SWOT) 

และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  

3) กำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Corporate Objective) 

ของสถานศึกษา  

4) กำหนดกลยุทธของสถานศึกษา  

5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และช้ีตัววัดความสำเร็จ(Key 

performance Indicators : KPIs) โดยจัดทำเปนขอมูลสารสนเทศ  

6) กำหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธท่ี 

สอดคลองกับ ผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำรางขอตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

7) จัดทำรายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  

8) จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนำเสนอความเห็นชอบตอ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
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9) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูเกี่ยวของ  

3. การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

1) จัดท ารายระเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงงาน ใหมีความเช่ือมโยงกับ 

ผลผลิตและ ผลลัพธ ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญ ของ

แผนงาน งาน โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ 

ข้ันตอนและ วิธีจัดต้ังงบประมาณใหสถานศึกษาดำเนินการ  

2) จัดทำกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 

Framework :MTEF) วิเคราะหนโยบายหนวยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการ ดำเนินงาน

ปงบประมาณท่ี ผานมาของสถานศึกษาเพื่อปรับเปาหมายผลผลิตท่ีตองการดำเนินการใน ๓ ป ขางหนา พรอมกับ

ปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับประมาณรายไดของ สถานศึกษาท้ังจากเงิน

งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ  

3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกอบประมาณการรายจายระยะปาน

กลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย  

4.) จัดทำรางขอตกลงบริการผลผลิต ( รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน ) ของสถานศึกษา

ท่ี ตองทำกับ เขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา  

1) ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

แจง ผานเขตพื้นท่ีการศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

หลักเกณฑข้ันตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรท่ีเขต

พื้นท่ีการศึกษา แจงตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดมทรัพยากร  

3) วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานท่ีตองดำเนินการตามมาตรฐานโครงสราง สายงาน 

และ ตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากร 

ของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงินนอกงบประมาณ ตาม

แผนระดมทรัพยากร  

4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบ

วงเงินท่ีไดรับ  
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5) จัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ)แผนปฏิบัติการ   

ประจำป งบประมาณซึ่งระบุ แผนงาน งานโครงการท่ีสอดคลองวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงนินอก

งบประมาณ ท่ีไดตามแผนระดมทรัพยากร  

6) จัดทำขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานในสถานศึกษาและกำหนดผูรับผิดชอบ 

7) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความ

เห็นชอบ คณะกรรมการสถานศึกษา  

8) แจงจัดสรรวงเงินและจัดทำขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไป 

ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  

2. งานการเงินและการบญัชี 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบงานการเงินและการบัญชี ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินใหเปนไปโดยถูกตองตา 

ระเบียบของทางราชการในเรื่องตอไปนี ้ 

1. การเบิก - จายเงินทุกประเภทใหถูกตองตามระเบียบ  

2. จัดทำทะเบียนคุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ การเบิกจายเงินทุกประเภท  

4. จัดทำฎีกาเบิกจายเงินเดือน เงินคาจาง เงินสวัสดิการตางๆ เชน คาเชาบาน คารักษาพยาบาล 

ฯลฯ    

5. นำสงเงิน โอนเงิน การกักเงินไวเบิกเหล่ือมปตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องอนมุัติเบิกเงินงบประมาณประจำป  

7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  

8. วิเคราะหรายจายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใชจายใหมีประสิทธิภาพ  

9. เบิกจายเงินงบประมาณประเภทตางๆใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณของ 

สถานศึกษา  

10. จัดทำบัญชีประจำวันใหครอบคลุมการรับ–จายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชี

ทุกวัน ทำการ  

11. ตรวจสอบความถูกตองของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

และงบ ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  

12. จัดทำรายงายประจำเดือนสงหนวยงานตนสังกัดตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

13. จัดทำรายงานประจำป โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงนิ สงใหคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ผานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดสงสำนักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ี กำหนด  
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14. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนำสงเงิน การ

โอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป โดยใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

15. จัดทำบัญชีการเงินท้ังงบประมาณและเงินรายไดสถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  

16. จัดทำรายงานการเงินและงบการเงนิ  

17. เก็บรักษาใบเสร็จทำบัญชีควบคุมการใชใบเสร็จ 

18. จัดทำบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  

19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูอำนวยการสถานศึกษา  

20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา  

3. งานพัสดุและสินทรัพย 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง และ 

ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด ในเรื่อง

ตอไปนี้  

1. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจาง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจาย

ให เปนไป ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช 

จายเงินของ โรงเรียน หรือตามคำส่ังของโรงเรียน และควบคุมใหมีการใชจายอยางประหยัด  

2. ควบคุมการจัดทำบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ ดำเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

และ การลงทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินและส่ิงกอสรางใหเปนปจจุบัน  

3. ดูแลการซอมบำรุงพัสดุครุภัณฑ จัดใหมีแผนปฏิบัติการซอมบำรุงเอาไว มีการจัดงบประมาณ

เพื่อการนี้อยางพอเพียง และใหมีการซอมบำรุงอยูเสมอ  

4. จัดใหมีการตรวจสอบพัสดุประจำปและการจำหนายพัสดุประจำป มีรายงานการตรวจรับ – 

จาย รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจำหนายพัสดุและเอกสารท่ีเกี่ยวของเปนประจำทุกป  

5. ดูแลการใหบริการดานพัสดุครุภัณฑในโรงเรียนแกบุคลากรฝายตาง ๆ ใหรวดเร็วและทันตรง

กำหนดเวลา  

6. ควบคุมการจัดทำเอกสาร แนะนำวิธีใช การปรับซอม หรือระเบียบตาง ๆ ท่ีจำเปน จัดทำแบบ 

รายงาน แบบฟอรมในการจัดซื้อจัดจางไวบริการ  

7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจาง จากฝาย/กลุมสาระ ใหถูกตองสมบูรณกอนเสนอ 

ผูอำนวยการลงนาม  

8. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษายานยนตของโรงเรยีน ใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วา ดวย รถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวของ  
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9. จัดทำทะเบียนอาคารสถานท่ี ดูแลและบำรุงรักษาอาคารและบานพักของทางราชการ เชน 

บานพักครูบานพักภารโรง และบานพักนักเรียน เปนตน ในกรณีท่ีชำรุดเสียหายเนื่องจากเกาและใชงานนาน การ

ขออนุญาต ปรับปรุง ตอเติม ดำเนินการขอข้ึนทะเบียนอาคารท่ีราชพัสดุ และขออนุมัติรื้อถอนถาจำเปน การ

ดำเนินการรื้อถอน ตองใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุประจำป ทุกส้ินปงบประมาณ  

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา 

4. งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ดังนี้  

1. วางแผนการดำเนินงาน โดยการปองกันความเส่ียง  

2. การจัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินความเส่ียง 

รวมท้ัง การตรวจสอบทางการเงิน  

3. ติดตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตาม 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณและแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสและปองกันความเส่ียง  

4. สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณ ผลการดำเนินงานของ 

สถานศึกษา เปนรายไตรมาสตอเขตพื้นท่ีการศึกษาตอหนวยเหนือ ตามแบบการคำนวณตนทุนผลผลิต  

5. การประเมินผลการใชเงินและผลการดำเนินงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ เปนผูพิทักษผลประโยชนของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

(Stakeholders) เพราะผูตรวจสอบภายใน ถือเปนเครื่องมือและกลไกสำคัญอยางหนึ่ง ของผูบริหาร ท่ีจะชวยใน

การชวยสอบ ทาน ความถูกตองของการดำเนินงาน ชวยเสริมสรางความโปรงใสและความนาเช่ือถือใหแกผูท่ี

เกี่ยวของ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน ไดแก การสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ดวยการ

สนับสนุนให ทุกหนวยงานในโรงเรียนมีระบบปฏิบัติงานท่ีมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม โดยทำการ

สอบทาน เพื่อหา ขอเท็จจริง (Fact Finding) รายงานขอเท็จจริงใหผูบริหารทราบ เสนอแนะแนวทางแกไข 

ปรับปรุง ในเชิงสรางสรร และติดตามผลการแกไขปรับปรุง รวมท้ัง เปนท่ีปรึกษาดานระบบควบคุมภายใน 

(Internal Control) ใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายในโรงเรียน หนาท่ีความรับผิดชอบ  

1. ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูล รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหาร

และ การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ใหเปนไป 

ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ังของหนวยงาน  
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3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหล  

4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคำปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ เพื่อให

การ ปรับปรุง แกไขของหนวยรับตรวจถูกตองเหมาะสม 

 5. ปฏิบัติงานอื่น ท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก ผูบริหาร 

นอกเหนือจาก แผนการตรวจสอบประจำปคณะกรรมการผูตรวจสอบการเงินและบัญชี  

1. ตรวจสอบ และรับรองความถูกตองครบถวนของจำนวนเงินท่ีบันทึกลงในสมุดบัญชี 

รวมท้ังเอกสารทางการเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรม งาน/โครงการภายในโรงเรียนท่ีกอใหเกิดรายไดเพื่อรักษา

ผลประโยชนของ สวนรวม (อยางนอยเดือนละ1 ครั้ง) 

2. ตรวจรายการตางๆ ท่ีบันทึกไวในสมุดบัญชีเชน บัญชีประจำวัน หรือบัญชีรายวัน 

เพื่อใหเช่ือแนวา การบันทึกจำนวนเงินและรายการตางๆในสมุดบัญชี เปนไปโดยความถูกตอง  

3. ตรวจสอบความถูกตองของการโอนรายการตางๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยก 

ประเภทนับเงินสด และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร  

4. ตรวจสอบจำนวนเงินท่ีรับมาและจายไปตลอดจนหลักทรัพยท่ีซื้อขาย  

5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆาและวันท่ีส่ังจายเขาบัญชีเงินสด 

6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจายเงินสดใบเสร็จซื้อ 

ของ และใบเสรจ็แสดงคาใชจาย  

7. ตรวจสอบรายการส่ิงของ ตรวจสอบความถูกตองของยอดเงิน  

8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เชน เอกสารแสดงกำไรและขาดทุน  

9. รายงานแสดงรายการตางๆ โดยละเอียดเชน ตนทุน สินทรัพยหนี้สิน ปริมาณการขาย 

กำไรสุทธิและคาเส่ือม  

5.งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนาท่ี 

ดำเนินการ รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและบุคลากร โดยมี หนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. เปนคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตำแหนง  

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

3. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษากำหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสำเร็จของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  
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4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำป  

5. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำป  

6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  

7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัด  

8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง  

6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ดังนี้  

1. วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 

(MTEF) และ แผนปฏิบัติการประจำป  

2. สำรวจขอมูลนักเรียนท่ีมีความตองการไดรับการสนับสนุน 

3. จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายไดและ

ผลประโยชน  

4. จัดกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  

5. เก็บรักษาเงินและดำเนินการตามระเบียบการเงิน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตาม

ระเบียบการเงินประเมินผล  

6. รายงานผลการดำเนินงาน  

7. งานขอมูลสารสนเทศกลุมบริหารงบประมาณ  

หนาท่ีและความรับผิดชอบ งานสารสนเทศฝาย มีหนาท่ี จัดรวบรวมขอมูล สถิติและงานกลุม

บริหารงบประมาณใหเปนระบบ โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้ 

1. เปนคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตำแหนง  

2. จัดระบบ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ  

3. เก็บขอมูลสถิติการเรียนการสอน การทดสอบรวมกับงานทะเบียนวัดผล 

 4. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานดานวิชาการของคร ู 

5. จัดปายนิเทศ และเสนอขอมูลทางวิชาการ  

6. รวบรวมขอมูล และจัดท าเอกสารสารสนเทศของฝายวิชาการ  

7. ประชาสัมพันธ เผยแพร ผลสำเร็จของงาน ตอสาธารณชนทราบ  

8. งานโครงการตามนโยบาย โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

9. งานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


