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ชื่อโครงการ       พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม่      พิเศษ 
กลยุทธ์               ข้อ4 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัฐคณา ชุมพล 
ระยะเวลาดำเนินการ     ตลอดปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ 
อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ 
ระเบียบที่ทางราชการกำหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติสามารถตรวจสอบให้เกิดความ
ถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์   

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้ เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะ
และงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 
  4. เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

งานทุกงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณได้รับการพัฒนา มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกกลุ่ม
บริหารงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีความคล่องตัว 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 
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กิจกรรมการปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที่1  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(P) ขั้นเตรียมการ 
- จัดทำโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- กำหนดฟอร์มและเตรียมเอกสาร
ที่สำคัญ 
- กำหนดรูปแบบรายงาน 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพ่ือ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

เม.ย.62    นายสุระกิตติ ์และ
คณะ 

(D) ขั้นดำเนินการ 
1.งานสำนักงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและตามแผนงาน /
โครงการ 
- บริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชีและพัสดุให้เรียบร้อยและ
ถูกต้อง 
2.งานแผนงาน 
-จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
-จัดทำแผนปฏิบัติการ 
-จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงาน 
3.งานการเงินและบัญชี 
- เก็บรักษาเงิน การนำส่งคลัง 
-จัดทำบัญชีเงินทุกประเภท 
-รับและจ่ายเงินงบประมาณเงิน
นอก เงินงบประมาณ 
-จัดทำเอกสารหลักฐานในการรับ
จ่ายเงินทุกประเภท 
-เก็บรักษาบัญชีธนาคารและ
เอกสารทางการเงินของโรงเรียน 
-จัดทำทะเบียนคุมเงิน คุมเช็คให้
เป็นปัจจุบัน 
-จัดเก็บใบสำคัญการจ่ายเงิน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 
นางณัฐคณา  
ชุมพล 
 
 
 
 
 
 
 
นางสรัสนันยา 
โพนสนิท 
 
 
 
นางเกศรา  คุ้มภยั 
นางโศจิกานต ์
สตาภรณ ์
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กิจกรรมการปฏิบัต ิ
ภาคเรียนที่1  

(เม.ย.62 – ก.ย.62) 
ภาคเรียนที่ 2  

(ต.ค.62– มี.ค.63) 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.งานพัสดุและสินทรัพย์ 
-ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม
ระเบียบ 
-เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย 
-จัดทำทะเบียนที่ ราชพัสดุ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง บ้านพักครู และจัด
ครูเข้าพัก 
5.งานยานพาหนะ 

- ควบคุมการใช้รถโรงเรียน 

-จัดทำค่าเฉลี่ยของความสิ้นเปลือง
น้ำมัน 

-การประสานงานและการ
ให้บริการ กำหนดมาตรการ 
การขอใช้ 
6.งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

-ดำเนินการขออนุมัติ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

-ระดมทรัพยากรและการควบคุม
การใช้จ่ายเงิน 

7.งานตรวจสอบและควบคุม
ภายใน 
-ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
ประจำวัน 
-ตรวจสอบเงนิคงเหลือและการเก็บ
รักษาเงิน 
-ตรวจสอบและควบคุมการยืมเงิน
ทดรองจ่ายและการคืนเงิน 
-ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดทำแผนการควบคุมภายใน 
 
 

    นายสุระกิตติ์ 
สุทธากร 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอ้อยทิพย ์
ชาติมาลากร 
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กิจกรรมการปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที่1  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที ่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(C) ขั้นนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
-ตรวจสอบการดำเนินงาน 
-ประเมิน สรุปและรายงานผล 

     

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
  

     

รวมเงิน  41,826.55 
 
5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง   - กลุ่มบริหารวิชาการ 
             - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                           - กลุ่มบริหารทั่วไป 
6. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีคุณภาพ 
สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

2. งานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีระบบการควบคุม ตรวจสอบ ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ 90 

-การสังเกต  
-สอบถาม 
 

-แบบสอบถาม 
-สภาพจริง 
-เอกสารหลักฐาน 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 
            2. งานทุกงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีระบบ
การควบคุม ตรวจสอบทำให้การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 
8. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

      ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

            .....................................................               .................................................. 
                ( นางณัฐคณา ชุมพล)                                      (นายสุระกิตติ์ สุทธากร) 
     หัวหน้างานสำนักงานและสารสนเทศ         ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

................................................. 
                                             ( นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 


