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คำนำ 

การบริหารงานกลุ่มบรหิารงบประมาณในสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน  โดยให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจ้ากบริการมา
ใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ตลอดจนการประสานส่งเสริม  สนับสนุนและการอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ  ในการให้บริการทางการศึกษา 

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมไดจ้ัดทำคู่มอืการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน ครูได้ทราบภารกิจ ขอบเขต และหน้าที่ของการบริหารงานงบประมาณ  โครงการ และ
ดำเนินงานให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยตามระเบยีบและหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 

 

       คณะทำงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
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การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานกลุ่มบรหิารงบประมาณโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม เป็นภารกิจสำคัญทีมุ่่งส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน  มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
โดยให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบรกิารมาใช้บริหารจัดการ
เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระ ภายใต้กฎหมาย  
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนการประสานส่งเสริม  
สนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ  ในการให้บริการทางการศึกษาทุกรปูแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษา
ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการใหบ้ริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบรหิารจดัการทรพัยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบตัิงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูง 
5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการใหก้ารปฏิบัตงิานของสถานศึกษา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาตอ่สาธารณชน ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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บทบาทและหน้าท่ีกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
2. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลงาน 
3. นิเทศติดตามการปฏิบัตงิานของบุคลากรในกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบยีบของ

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
4. ประสานงานกับกลุ่มงานตา่ง ๆ  ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
5. ประสานงานเก่ียวกับงานสำนักงานและจัดทำสารสนเทศกลุ่ม 
6. ประสานงานเก่ียวกับงานการเงิน - การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย 
7. ประสานงานเก่ียวกับจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
8. ประสานงานเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ดำเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย 
9. ประสานงานกับงานสำนักงานผู้อำนวยการ งานประชาสัมพนัธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 
10. บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผลของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
11. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
12. จัดทำแผนการจัดทำข้อตกลงและการปฏิบัตริาชการ 
13. ประสานทุกกลุ่มงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในการกำหนดตวัช้ีวัด 
14. กำกับ ติดตามการปฏิบตัิตามข้อตกลงเพื่อการปรบัปรุงพฒันา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่กำหนด 
15. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัตงิานของกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
16. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานและโครงการของกลุ่มบรหิารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
17. รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเขตพื้นที่การศกึษา 
18. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
19. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
กระบวนการดำเนินการบริหารจัดการทางการเงนิบญัชีและสนิทรพัย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเสนอขออนมัุติดำเนนิการ (กิจกรรม/โครงการ) 
พร้อมรายละเอียด (ประมาณการ) 
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ) 

พิจารณาลงความเห็น 
(ผู้อำนวยการโรงเรยีน) 

 

จัดซื้อ/จัดจ้าง 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

ตรวจสอบเอกสาร 
(เจ้าหน้าที่การเงนิ) 

 

ดำเนินการเบิกจ่าย 
(เจ้าหน้าที่การเงนิ) 

ลงบัญชี/เก็บเอกสารหลกัฐาน 
(เจ้าหน้าที่บัญชี) 

จบการทำงาน 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

เริ่มการทำงาน 
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งานสารบรรณกลาง  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดำเนินงานสารบรรณของโรงเรียนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบ 
งานสารบรรณ 
 2. โต้ตอบหนังสือราชการ ทำบันทึกคำส่ัง ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร ตรวจสอบเรื่องที่เสนอ
ความเห็นต่อผู้บังคับบญัชา 
 3. จัดทำระเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการตามระบบเก่ียวกับการจ่ายเรื่องการติดตามเก็บเรื่อง 
การเข้าแฟ้มต่าง ๆ  ของกลุ่มบริหารงาน และจัดพิมพ์คำส่ังของฝ่าย 
 4. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุมเสนอ
รายงาน 
 5. เก็บรวบรวม รักษาหนังสือและหลักฐานทางราชการ 
 6. ดำเนินการทำลายหนังสือ ตามระเบียบของทางราชการ 
 7. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียนในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 8. ประสานงานกับประชาสัมพันธ์ในการออกข่าวสาร ระเบียบ แก่บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
 9. ติดตามเรื่องรายงานที่โรงเรียนตอ้งรายงานใหถู้กต้องเรียบร้อย และทันเวลา  
 10. จัดหา ควบคุม บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบรหิารงาน จัดเก็บและดูแลพัสดุ อุปกรณ์ของ
สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 11. กำกับดูแลรักษาและจัดห้องสำนักงานบรหิารงบประมาณใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่รียบรอ้ย และเหมาะสม  
 12. ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/งาน และหน่วยงานภายนอกตามความจำเป็น 

13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ระบบการดำเนินงานฝ่ายธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและรายงานผล 

พัฒนาและแก้ไข 

หนังสือ รับ – ส่ง (E-Office) 

ประเมินความ
พึงพอใจ 

ผู้รับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

นำผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

บริหาร/ธุรการ 

ดำเนินงาน 

ประเมิน นิเทศ กำกับ ติดตาม 

มีปัญหา 
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งานวิเคราะห์และจดัทำแผนปฏิบัติการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทศิทางของเขตพื้นที่
การศึกษาและสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบคุคล ชุมชน องค์กร สถาบันและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2. กำหนดนโยบายโรงเรียน จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาและ 
ความต้องการของท้องถ่ิน กำหนดเป้าหมาย มาตรการดำเนินงานให้เป็นรปูธรรม 

3. ประสานงานเก่ียวกับงานกำกับตดิตามมาตรฐานโรงเรียน 
4. ประสานงานกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

และปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน 
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 
6. ประสานงานกับสำนักงานและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการปฏิบตัิงาน/

โครงการของโรงเรียน 
7. คำนวณต้นทุนและผลผลิต 
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานบริหารการเงนิและบัญชี  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดำเนินงานเก่ียวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการในเรื่องต่อไปน้ี 

1. การเบิก - จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
2. จัดทำทะเบียนคมุการเก็บเงินบำรงุการศึกษา 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
4. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล   

ค่าการศึกษาบตุร ฯลฯ 
5. นำส่งเงิน โอนเงิน ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
6. รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำป ี
7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2545 
8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน  เพื่อปรับปรงุการใช้จ่ายใหม้ีประสิทธิภาพ 
9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณของสถานศึกษา 
10. จัดทำบัญชีประจำวนัให้ครอบคลุมการรบั - จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทกึบัญชีทุกวันทำการ 
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  

และงบยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททัว่ไป 
12. จัดทำรายงานประจำเดอืนส่งหน่วยงานตน้สังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด 
13. จัดทำรายงานประจำป ีโดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบญัชีกลางตามระยะเวลาที่กำหนด 
14. ดำเนินการเก่ียวกับการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน   

การโอนเงิน ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกำหนด 
15. จัดทำบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายไดส้ถานศึกษาตามระเบยีบบญัชี 
16. จัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน 
17. เก็บรักษาใบเสร็จ  ทำบัญชีควบคมุการใช้ใบเสร็จ 
18. จัดทำบัญชีทะเบียนและรายงานทกุไตรมาส 
19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
20. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย  
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กระบวนการเบิกจา่ยเงนิและจัดเกบ็เอกสารหลกัฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มการทำงาน 

ตรวจสอบเอกสาร 
(เจ้าหน้าที่การเงนิ) 

 

รับเอกสารการจดัซือ้/จัดจ้าง 
(เจ้าหน้าที่การเงนิ) 

บันทึกข้ออนุมัติจา่ยเงิน 
 (เจ้าหน้าที่การเงนิ) 

จ่ายเงินให้เจ้าหนี/้ผู้ค้า 
 (เจ้าหน้าที่การเงนิ) 

ส่งมอบเอกสารการจดัซือ้/จัดจ้าง 
 (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงนิ (แยกประเภท) 
 (เจ้าหน้าที่บัญชี) 

ทำรายงานเงินคงเหลอืประจำวัน (ทุกวันที่มีการ
จ่ายเงิน) 

 (เจ้าหน้าที่บัญชี) 
ตรวจสอบการรับจา่ยเงินประจำวัน 

 (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) 

เสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ 
 (เจ้าหน้าที่บัญชี) 

เก็บเอกสารหลักฐานการจา่ย 
 (เจ้าหน้าที่บัญชี) 

จบการทำงาน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลการจดัซ้ือ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซ้ือจัดจ้างใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร และแผนการใช้จ่ายเงินของ
โรงเรียน หรือตามคำส่ังของโรงเรียน และควบคุมให้มกีารใช้จ่ายอย่างประหยัด 

2. ควบคุมการจัดทำบญัชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ดำเนินการข้ึนทะเบียนทีร่าชพัสดุ และ 
การลงทะเบียนเก่ียวกับที่ดินและส่ิงก่อสร้างให้เป็นปจัจุบนั 

3. ดูแลการซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์  จัดให้มีแผนปฏิบัตกิารซ่อมบำรุงเอาไว้ มีการจัดงบประมาณ  
เพื่อการน้ีอย่างเพียงพอ และให้มีการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ 

4. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปแีละการจำหน่ายพัสดุประจำปี มีรายงานการตรวจรบั – จ่าย 
รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจำหน่ายพัสดุและเอกสารทีเ่ก่ียวข้องเป็นประจำทกุปี  

5. ดูแลการให้บรกิารดา้นพัสดคุรภัุณฑ์ในโรงเรียนแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  ให้รวดเร็วและทันตาม
กำหนดเวลา 

6. ควบคุมการจัดทำเอกสาร แนะนำวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบตา่ง ๆ  ที่จำเป็น จัดทำแบบรายงาน 
แบบฟอร์มในการจัดซ้ือจัดจ้างไว้บริการ 

7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซ้ือ ขอจ้าง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณก่์อนเสนอ
ผู้อำนวยการลงนาม 

8. ควบคุมดูแลและบำรงุรักษายานยนตข์องโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

9. จัดทำทะเบียนอาคารสถานที ่ดูแลและบำรุงรกัษาอาคารและบา้นพักของทางราชการ เช่น บ้านพักครู 
บ้านพักภารโรง และบ้านพักนักเรียน เป็นต้น ในกรณีที่ชำรุดเสียหายเน่ืองจากเก่าและใช้งานนาน การขออนุญาต
ปรับปรุง ต่อเติม ดำเนินการขอข้ึนทะเบียนอาคารทีร่าชพัสดุ และขออนุมัติรื้อถอน ถ้าจำเป็นการดำเนินการรื้อ
ถอนต้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

10. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กระบวนการจัดซื้อ/จัดจา้ง (ตามระเบียบพัสดุฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินการ (กิจกรรม/โครงการ) 
พร้อมรายละเอียด (ประมาณการ) 
(ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ) 

พิจารณาลงความเห็น 
(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

 

จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

ส่งมอบพัสดุ/ส่งมอบงาน 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

ตรวจสอบพัสดุ/ตรวจสอบงาน 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

 

รับมอบวัสดุ/ลงบัญชีวัสดุ 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

รับมอบครุภัณฑ์/ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

ขออนุมัติจ่ายเงิน 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

ส่งมอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 (เจ้าหน้าท่ีพัสดุ) 

จบการทำงาน 

เริ่มการทำงาน 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจยัเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง 
3. กำหนดมาตรการในการปอ้งกันความเส่ียงในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
4. วางแผนการจัดระบบการควบคมุภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรทีเ่ก่ียวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการปอ้งกันความเส่ียงไปใช้ในฝ่ายการควบคุม 

การดำเนินงานตามภารกิจ 
6. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวธิีการทีส่ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  
7. ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศกึษาให้เปน็ไปตาม  

แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสและป้องกันความเส่ียง  
 8. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ไดแ้ละจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
เป็นรายไตรมาสตอ่เขตพื้นที่การศึกษาตามแบบการคำนวณต้นทนุผลผลิต 

9. ประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน    
 

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ
แผนปฏิบัติการประจำป ี 

2. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รบัการสนับสนุน  
3. จัดทำแผนระดมทรพัยากรทางการศกึษาและทุนการศึกษา การจัดหารายไดแ้ละผลประโยชน์  
4. การจัดกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
5. จัดกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
6. เก็บรักษาเงินและดำเนินการตามระเบยีบการเงิน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบการเงนิ 
7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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งานสารสนเทศกลุ่มบรหิารงบประมาณ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. รวบรวมหลักฐานทางธุรการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรบัปรุงและพัฒนางานในโอกาสต่อไป 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน สารบรรณ พัสดุ และทะเบียนสถิติ เพื่อรวบรวมและรายงานเป็นของฝ่าย
ธุรการ เมื่อส้ินภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษา 
 3. นำเสนอข้อมูลสถิติในการจัดทำแผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้เงินในปงีบประมาณถัดไป 
 4. ประสานกับฝ่ายแผนงานและสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อรายงานสถิติข้อมูล 
 5. ใช้ข้อมูลวางแผนการปฏิบัติงานในปงีบประมาณถัดไป เพื่อความถูกต้องใกล้เคียงความจริงที่สุด 
 6. ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปกีารศกึษา  
 7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการตรวจสอบการรบั – จ่ายเงิน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบตามรายการดังตอ่ไปน้ี เป็นประจำวันเมื่อส้ินวันทำการ 

1. การรับเงิน 
   1.1 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกับทะเบียนคมุใบเสร็จรบัเงิน 
   1.2 ตรวจข้ัวใบเสร็จรับเงินบำรุงการศกึษา และเงินนอกบำรุงการศกึษา    

1.3 ตรวจการนำเงินรายวันภายในโรงเรียน 
   1.4 ตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน  

2. การจ่ายเงิน 
   2.1 ตรวจการจ่ายเงินในใบสำคัญจ่าย และใบสำคญัคูจ่่าย 

2.2 ตรวจใบเบิกเงินภายในโรงเรียน 
   2.3 ตรวจความสมบูรณ์ของเอกสารแทนตวัเงินให้ถูกตอ้งตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  

3. การบัญชีและทะเบียน 
   3.1 ตรวจบัญชีรายวันเงินสด  

3.2 ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ  
 

 
 




