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ภายใต้ความซ่ือสัตย์ สุจริตและเจตนาอันดี                                                                         
จะท าให้เรามีวิธีการบริหารงานงบประมาณโรงเรียน                                                    

ได้อย่างไร้ปัญหาและอุปสรรคใดๆ 
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การบริหารงานงบประมาณเป็นภารกิจท่ีส าคญัในการสนบัสนุนกิจการต่างๆของสถานศึกษาซึ่ง

เป็นการบริหารจัดการเก่ียวกับงบประมาณและสินทรัพย์รวมถึงการจัดหารายได้จากการบริการเพ่ือ

สนบัสนุนให้การบริหารจดัการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามแผนงานและ

แผนปฏิบตักิารอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีความพร้อมในการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน

อิสระคล่องตวั  ถกูต้องตามกฎ,ระเบียบ,ข้อปฏิบตัิ,ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องทุกประการ 

ภายใต้ความคุ้มค่า ประหยดั โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ทางราชการ 

 

 ทัง้นีก้ฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา   

พ.ศ. 2550  ระบุอ านาจหน้าท่ีบริหาร  บริหารและจัดการศึกษาด้านงานงบประมาณไว้  22  งานในด้าน

งบประมาณ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานด้านการบริหารงบประมาณส าหรับผู้ รักษาการในต าแหน่งให้

สามารถสง่เสริมการบริหารงานงบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 งานการจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ เป็นกลุ่มงานท่ี ส่งเสริม สนบัสนุนและ
ประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศกึษาจดัการศกึษาตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาท่ีก าหนด มี
หน้าท่ี ศึกษา วิเคราะห์ วิจยัและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจดัการศึกษา การ
จัดท านโยบายและแผนงบประมาณ การวิเคราะห์/จัดตัง้งบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลปฏิบตัิงานใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์  โดยเน้นความโปร่งใส 
ทนัสมยั ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  ยึดหลกัการมีส่วนร่วม และการ
บริหารท่ีโดยใช้ท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      แผนผังแนวทางการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 

แนวทางการปฏิบตั ิ

1) ทบทวนภารกิจการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ผลการ
ด าเนินการท่ีผา่นมาและศกึษารายงานข้อมลูสารสนเทศทีเ่ก่ียวข้อง 
2) วเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบตอ่การจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศกึษา                                       
3) ก าหนดวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ(Mission)   เป้าประสงค์ 
(Goals) และคา่นิยมองค์การ(Core Value) ของสถานศกึษา                          
4) ก าหนดกลยทุธ์จดัการศกึษาของสถานศกึษา                                
5) ก าหนดผลผลติ  (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes)  และตวัชีว้ดั
ความส าเร็จ (KPIs)                                                                     
6) ก าหนดเป้าหมายของแผนในระยะปานกลาง (3-5ปี) โดยผลผลิต
ซึง่เป็นผลการปฏิบตัิงานของสถานศกึษามีความสอดคล้องกบั
นโยบายที่เก่ียวข้อง                                                                              
7) จดัท ารายละเอียดโครงสร้างของ แผนงาน/โครงการและกิจกรรม
หลกั โดยวิเคราะห์จดัล าดบัความส าคญั                                                    
8) ด าเนินการวิพากษ์แผนรับฟังความเห็นจากผู้เก่ียวข้องเพื่อ
ปรับปรุงแผน                                                                                        
9) ด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน                                                                                     
10) จดัท าค าขอรับงบประมาณของสถานศกึษาและกรอบประมาณ
การรายจ่ายระยะปานกลางเสนอตอ่เขตพืน้ท่ีการศกึษา                           
11) จดัท าร่างข้อตกลงผลการปฏิบตัิงาน ของสถานศกึษาเมื่อได้รับ
งบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของเขตพืน้ที่
การศกึษา                                                                                    
12) เผยแพร่ตอ่สาธารณชนและผู้ เก่ียวข้อง                                   

การจดัท าแผนงบประมาณ 

ทบทวนภารกิจโรงเรียน 

วิเคราะห์ SWOT 

ก าหนด (Vision) (Mission)  (Goals) (Shared Value) 

ก าหนดเป้าหมายของแผนในระยะปานกลาง (3-5ปี) 

ท าโครงสร้าง แผนงาน โครงการ โดยวิเคราะห์ล าดับความส าคัญ 

วิพากษ์แผน 

ขอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดท าร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานเม่ือไดง้บประมาณ 

น าเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. คูมื่อการปฏิบตังิานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กลุม่นโยบายและแผนส านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเตมิ 

         2. พระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 
         3. ระเบียบวา่ด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.2545 
         4. ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาตท่ีิ 18/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศกึษาในภมูิภาค 

ของกระทรวงศกึษาธิการ 
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 แผนปฏิบตักิาร เป็นแผนประจ าปีของสถานศกึษาท่ีแสดงให้เห็นถึงภารกิจท่ีจะด าเนินการในปีใดปี
หนึ่ง ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายในการท างานท่ีต้องบรรลุในแต่ละปี  เป็นแผนแยกย่อยออกมาจากแผน
ปฎิบตัิราชการระยะกลาง (แผนระยะ 3 – 5 ปี) โดยจะมีสาระส าคญั เช่นเดียวกบัแผนพฒันาดงักล่าว แต่
จดัท าเป็นแผนประจ าปีท่ีละเอียด และชดัเจนขึน้ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  และเป็นกรอบใน
การจัดท าค าของบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ เม่ือสิน้
ปีงบประมาณ  เป็นผลของการแปลงความคิดในการจะท าสิ่งตา่งๆท่ีอยู่ในความคิดคนท างานให้ออกมาอยู่
ในลกัษณะเอกสารรูปธรรมซึ่งผ่านกระบวนการในการกลัน่กรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการท างานท่ีก าหนดไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            แผนผังแนวทางการปฏิบัตงิาน 

 

แนวทางการปฏิบัติ 
1) ศกึษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ 

ท่ีได้รับจดัสรรจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และ
หนว่ยงานท่ี เก่ียวข้อง    

2) ทบทวนกลยทุธ์ตามแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพ่ือปรับ แผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกบั
เป้าหมายผลการปฏิบตังิานของ สพป/สพม/สพฐ./
จงัหวดั ฯลฯ 

3) ก าหนดเป้าหมายการพฒันาของสถานศกึษา  
4) จดัท ารายละเอียดแผนปฏิบตักิารประจ าปี  
5) วิเคราะห์และจดัท าค าขอ งบประมาณ 

(Budget Allocation Phase)  
6) น าเสนอแผนปฏิบตักิารประจ าปี  เพ่ือขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
7) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตอ่สถานศกึษาและสาธารณชน  
8) ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบตัิ  
9) สนบัสนนุชว่ยเหลือให้บคุลากรด าเนินการตาม

แผนปฏิบตักิารประจ าปี ของสถานศกึษา  
10)  ตดิตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์นโยบาย งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร 

ทบทวนกลยทุธ์จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ก าหนดเป้าหมายสถานศกึษาในปีนี ้

จดัท ารายละเอยีด โครงการตามแผน 

วิเคราะห์และจดัท าค าของบประมาณ 

น าเสนอแผนปฏิบตัิการประจ าปี                         
ตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตอ่สถานศกึษา               
และสาธารณชน 

สนับสนุนช่วยเหลือให้บุคลากรด าเนินการตามแผนปฏบิัติ 
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 ภายหลังจากการจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจ าปี และการจัดท าค าขอ
งบประมาณ ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะได้รับ
การจดัสรรงบประมาณ จึงสามารถน ามาใช้ด าเนินการอนุมตัิใช้จ่ายตามแผนท่ีก าหนดร่วมกนัไว้ได้ให้ตรง
ประเภทของเงินงบประมาณท่ีได้รับ ทัง้นีไ้ม่ควร จดัซือ้จดัจ้างก่อนได้รับการอนมุตัิเงินประจ างวด และการ
ใช้จา่ยสิ่งท่ีไมต่รงตามแผนท่ีก าหนดไว้ หรือการอนมุตัใิช้เงินผิดประเภท 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

 

 

แนวทางการปฏิบตั ิ
1.จดัท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิทินการ
ท างานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ
แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส แยกเป็น งบบคุลากร งบลงทนุ (แยกเป็น
คา่ครุภณัฑ์ที่เดินและสิง่ก่อสร้าง) และงบด าเนินงาน                                                                            
2.เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนมุตัเิงินประจ างวด
ผา่นเขตพืน้ท่ีการศกึษาไปยงั สพฐ.เพื่อเสนอตอ่ส านกังบประมาณ        
3.ด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณประเภทตา่งๆ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปีและการใช้งบประมาณของสถานศกึษา ตาม
ประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

ขัน้ตอนการขออนุมัตเิบิกเงนิในสถานศึกษา 

-จดัท าบนัทกึขออนมุตัิจดักิจกรรม/โครงการตามแผนเสนอ ผออนมุตัิ   
- ผอ.อนมุตัิโครงการกิจกรรม                                                                
-ประสานงานพสัด ุจดัท ารายงานการขอซือ้/ขอจ้างตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด โดยวิธีการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการ
จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ ระเบียบ
อื่นๆท่ีเก่ียวข้อง                                                                                
-เจ้าหน้าทีรับหลกัฐานขอเบิกที่ตรวจรับแล้วมีลายมือช่ือครบถ้วนและ
บนัทกึในทะเบยีนคมุหลกัฐานขอเบิก                                                
-เจ้าหน้าทตีรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีได้รับ        
- เจ้าหน้าทีจดัท างบหน้ารายการขอเบิกและบนัทกึขออนมุตัิเบกิเงิน       
-  ผอ.ร.ร.อนมุตัิ                                                                                
- เจ้าหน้าทีบนัทกึรายการวางเบกิในทะเบยีนคมุเอกสารการวางเบิก             
- เจ้าหน้าที่เบกิเงินน าสูก่ระบวนการจา่ยเงินตอ่ไป 

การอนุมตัิการใช้จ่ายงบประมาณ           

ที่ได้รับจดัสรร 

การอนุมัติเบิกเงนิในสถานศึกษา 

บนัทกึขออนมุตัิจดักิจกรรม/โครงการ 

ผอ.อนมุตัิด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ประสานงานพสัด ุจดัท ารายงานขอซือ้ขอจ้างตามระเบียบ 

เจ้าหน้าทีรับหลกัฐานขอเบิกที่ตรวจรับแล้วมีลายมือชื่อ
ครบถ้วนและบนัทกึในทะเบียนคมุหลกัฐานขอเบิก                                               

จดัท าแผนการใช้งบรายไตรมาส                        

ตามแผนปฏิบตัิการ โดยแยกประเภทงบให้ชดัเจน 

เสนอแผนไปยงั สพป./สพม.เพื่อขออนมุตัิเงิน

ประจ างวด 

ด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณตามประเภท โดย
เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการท่ีก าหนด 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบหลกัฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณทีได้รับ        

ผอ.ร.ร.อนมุตัิให้เจ้าหน้าที่น าเอกสารมาวางเบิกตอ่ไป                                                                      

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 
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          การรายงานผลการเบิกจ่าย   คือ การก าหนดระบรุายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของ
บคุคลในหนว่ยงานผา่นการตรวจสอบท่ีด าเนินการเป็นประจ า หรือเป็นระยะ โดยการตรวจสอบดงักล่าว ได้
แก้ การวดัปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  ท่ีเกิดขึน้ในชว่งระยะเวลาด าเนินงานตามแผน โดยทัว่ไป

มกัตดิตามใน ด านการจดัหา การจดัการและการน า ทรัพยากรของโครงการมาใช้วา่เป็นไปตามท่ีก าหนด
ไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการ ติดตามเพ่ือรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ คือ 
ต้องการชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการ ในเร่ืองเก่ียวกบัการใช้ ทรัพยากร การปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ ของโครงการให้ด าเนินการ
เบกิจา่ยงบประมาณตามท่ีก าหนด ซึง่รายงานแตล่ะประเภทนัน้ จะมีวิธีการน าเสนอท่ีแตกตา่งกนัออกไปใน
เชิงรูปแบบไมต่ายตวั ขอเพียงให้ตอบโจทย์วา่ เราได้จดัการเบกิจา่ยงบประมาณตามท่ีวางแผนไว้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

1.จดัท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทัง้เงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของสถานศกึษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

2.ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตามของสถานศกึษา โดยเฉพาะ
โครงการท่ีมคีวามเสีย่งสงู 

3.จดัท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทัง้เสนอ
ข้อปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินการไมป่ระสบผลส าเร็จ เพื่อให้
สถานศกึษาเร่งแก้ไขปัญหาได้ทนัสถานการณ์ 

4.รายงานผลการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบตอ่คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นรายไตรมาส 

5.สรุปและรายงานข้อมลูสารสนเทศด้านการเบกิจา่ยเป็นไตรมาส 
ตอ่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา(เช่ือมโยงกบัรายงานการเงิน) 

 

การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 

จัดท าแผนการตรวจสอบ ตดิตามการใช้เงินเป็นรายไตรมาส 

ประสานแผนและการด าเนินตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ
ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบตดิตามของสถานศึกษา 

โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสีย่งสูง 

จัดท าผลสรุปการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาและจดัท า
รายงานตามไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายไตรมาส 

สรุปและรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเป็น    
ไตรมาสต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                

(เช่ือมโยงกับรายงานการเงิน) 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 
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1. การจดัทรัพยากร 

 
                      
 
 
 
 
 
 
         

2. การระดมทรัพยากร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจดัหารายได้และผลประโยชน์ 
 

 
 
 
 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  มีความส าคัญในการจัดหาทรัพยากรให้
เพียงพอตอ่ความต้องการของสถานศกึษา  เพ่ือน าไปใช้พฒันาการศกึษา  ดงันัน้โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมียุทธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษาโดยมีภาคีเครือข่าย  ผู้อุปถัมภ์  ให้มีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากรและการลงทนุด้านงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน  ทัง้ภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ชุมชน ครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบันทางสังคมต่างๆ ในและ
ตา่งประเทศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. การจดัการทรัพยากรมีแนวทางปฏิบตัดิงันี  ้

     1) ประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานตา่งๆในสถานศกึษา  
และสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษาทราบรายการ
ทรัพยากรของสถานศกึษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกนั   
     2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
ร่วมกบับคุคลและหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

     3) สนบัสนนุให้บคุลากรและสถานศกึษาร่วมมือกนั
ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์ตอ่กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนของสถานศกึษา 

2. การระดมทรัพยากรศกึษาวิเคราะห์กิจกรรมงาน/
โครงการตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิรูป มีแนวทางดงันี ้

     1) ส ารวจข้อมลูนกัเรียนท่ีมีความต้องการ 

       2) ศกึษา วิเคราะห์แหลง่ทรัพยากร 
     3) จดัท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศกึษา
และทนุการศกึษา 

     4) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศกึษา 

3. การจดัหารายได้และผลประโยชน์ 

     1) วิเคราะห์ศกัยภาพของสถานศกึษา   

     2) จดัท าแผนปฏิบตักิาร             

เอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. คูมื่องานระดมทรัพยากร กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ประชาสมัพนัธ์ การวางระบบ 

สนบัสนนุให้บคุลากรและ
สถานศกึษามีสว่นร่วม 

ส ารวจข้อมลู ศกึษาวิเคราะห์แผน 

เสนอแผน 

วิเคราะห์ศกึษาของสถานศกึษา จดัท าแผนงบประมาณ 

การใช้ทรัพยากร 

จดัท าร่างแผน 
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แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

    

 
 

 
 งานพัสดุมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา  ดังนัน้การวางแผนพัสดุจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องมีการวางแผนพสัดเุพ่ือให้สถานศึกษามีพสัดเุพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศกึษา  

     

แนวทางการปฏิบัติ 
1. การวางแผน ตามความต้องการใช้พสัด/ุงาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ เน้นแผนระยะสัน้                   
คือแผน 1 ปี เท่านัน้ 
2. การก าหนดความต้องการ ก าหนดตามความต้องการการใช้พสัด/ุงาน ของโครงการ แผนงาน งาน/โครงการ 
3. การจดัหาพสัด ุวิธีการให้ได้มาซึง่พสัด ุและบริการเพ่ือใช้ในราชการ  ปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่
ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างพสัดแุละการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการดงันี ้
      วิธีการซือ้หรือจ้าง กระท าได้ 3 วิธี ดงันี ้
1) วิธีการประกาศเชิญชวนทัว่ไป 
 1.1 วิธีตลาดอิเลคทรอนิกส์ (E-Market)  
 1.2 วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding) 
 1.3 วิธีสอบราคา 
2) วิธีคดัเลือก 
3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
4. การควบคมุ-แจกจ่าย หมายรวมถงึ 
 4.1 การควบคมุพสัด ุ
 4.2 การเก็บรักษาพสัด ุสถานท่ีเก็บเหมาะสม 
5. การใช้งาน การบ ารุงรักษา พสัดหุรือการซอ่มบ ารุง 
 5.1 การใช้งานอย่าง ถกูต้อง (แนะน า) คุ้มคา่ (เตม็
ประสิทธิภาพ) เหมาะสม (ถกูต้อง) 
 5.2 การบ ารุงรักษา มีความหมายเพ่ือรักษาสภาพ
ของพสัดใุห้สามารถใช้ราชการ (งาน) ได้นานท่ีสดุ 
6. การจ าหน่ายพสัด ุหมายถงึ กรรมวิธีเพ่ือลดความรับผิดชอบท่ีมีตอ่พสัดนุัน้           
 6.1 สาเหตขุองการจ าหน่าย 
 6.2 วิธีการจ าหน่าย 
 6.3 การจ าหน่ายเป็นสญู 

 

1.วางแผน/ก าหนดความต้องการ 

5.การใช้งาน/บ ารุงรักษา 3.การแจกจา่ยพสัด ุ

4.การควบคมุพสัด ุ

6.การจ าหนา่ยพสัด ุ 2.จดัหาพสัด ุ
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การจัดซือ้จัดจ้าง 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

วางแผน/ก าหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ 

ตรวจสอบเกณฑ์คณุลกัษณะ/รูปแบบรายงาน 

จดัท ารายงานขอซือ้/จ้าง/ขอความเห็นชอบ 

ด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้างตามมตทิี่เห็นชอบ/ลง e-GP 

จดัท าสญัญา/ข้อตกลง/สร้างข้อมลูหลกัผู้ขอ/ท าPO 

บริหารสญัญา ตรวจรับในก าหนด 

จนท.พสัดรุายงานเพื่อชอบ 
เบิกจา่ยเงินให้

ผูข้าย

 
 

 
 งานจัดหาพัสดุ  เป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและท่ี
เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การจัดหาพัสดุทันตามก าหนดเวลาท่ีต้องใช้และด าเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
ประกอบด้วย การจัดท าเอง การจัดซือ้จัดจ้าง การเช่า การยืมและการแปรสภาพจากการจ าหน่ายพัสดุ
ประจ าปี ซึ่งการจดัหาพสัดเุป็นภาระหน้าท่ีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ทางราชการตอ่ไป 

 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. ส ารวจความต้องการใช้พสัด ุ

2. วางแผน  ก าหนดเวลา  ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใช้ 

ด าเนินการ 

3. ตรวจสอบเกณฑ์คณุลกัษณะ  รูปแบบรายการพสัดท่ีุ
ต้องการจดัซือ้จดัจ้าง 

4. จดัท ารายงานขอซือ้/จ้าง  เสนอขอความเห็นชอบ 

5. ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเห็นชอบ/ลงระบบ e-GP 

6. ท าสญัญาหรือตกลงจดัซือ้จดัจ้าง/จดัท าใบ PO 

7. บริหารสญัญา 

8. ตรวจรับพสัดภุายในก าหนด/ตามระเบียบฯ 

9. จดัท ารายงานเสนอ ผอ.รร. เพ่ือตรวจผลภายในเขตฯ 

10. มอบเร่ืองการตรวจรับให้เจ้าหน้าท่ีการเงินเบกิเงิน 

เพ่ือจา่ยให้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง 

 
 
 
         
 
 

                                                                          
                                                                           แผนผังการปฏิบัตงิาน 

 
 

 

 

ส ารวจความต้องการ 
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ไมถ่กูต้อง            
           เสนอ 
 
    
           ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 เพ่ือให้
การจ่ายเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถกูต้องเป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด การ
จา่ยเงินจะต้องด าเนินการภายหลงัการเบิกเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 มี 3 ลกัษณะ ได้แก่ การจ่ายเป็นเช็ค การจ่ายเป็นเงินสด และการจ่ายโดยวิธี
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคารซึ่งจะต้องก าหนดมาตรการการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบการโอนเงินเข้าธนาคาร 

2. เจ้าหน้าท่ีจดัท ารายละเอียดการจา่ยและเขียน 

 เช็คสัง่จา่ยและบนัทกึทะเบียนคมุเช็ค 

3. เสนอ ผอ.โรงเรียนอนมุตัแิละลงนามสัง่จา่ยเช็ค 

4. เจ้าหน้าท่ีการเงินจา่ยเช็คหรือโอนเงินให้เจ้าหนี ้

 /ผู้ มีสิทธ์ิรับเงิน 

5. แจ้งการโอน/จา่ยเงินให้เจ้าหนี/้ผู้ มีสิทธ์ิรับเงินทราบ 

6. เจ้าหน้าท่ีการเงินจดัสง่หลกัฐานการจ่ายให้
เจ้าหน้าท่ีบญัชี   
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        
    
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบญัชีโรงเรียน 

จนท.ท ารายละเอียดเขียน/
จ่ายเช็ค  บนัทกึคมุจา่ยเช็ค 

ผอ.รร.อนมุตัิและสัง่จ่าย
เช็ค

จ่ายเช็ค/โอนเงิน 

แจ้งการโอน/จ่ายเงิน 

จนท.บญัชีลงทะเบยีนคมุ 

การจ่ายเงนิ 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 
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การรับเงิน 

 
   

                     สลกัหลงัใบเสร็จรับเงิน 

 
 
 

           เสนอ 

 
 

                                                   สง่มอบใบเสร็จรับเงิน 
    
 
 
 
 
 
    

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

 
 การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินจากคลงัและการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  พ.ศ.2551 เพ่ือให้การรับเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้อง  เป็นระบบตามขัน้ตอนท่ีระเบียบก าหนด ซึ่งโรงเรียนจะต้องด าเนินการทนัทีเม่ือทราบ
หรือรับแจ้งการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารหรือได้รับเงินสดเพ่ือให้การจดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 

 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
 

1. เจ้าหน้าท่ีการเงินออกใบเสร็จรับเงิน 

2. เจ้าหน้าท่ีสรุปการรับเงินโดยสลกัหลงัใบเสร็จฉบบั
สดุท้ายในวนันัน้ 

3. เจ้าหน้าท่ีจดัท ารายงานคงเหลือประจ าวนัและมอบ
เงินสดให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

4. เจ้าหน้าท่ีบนัทกึเสนอผอ.โรงเรียนรับทราบ 

5. เจ้าหน้าท่ีการเงินมอบหมายใบเสร็จรับเงินให้
เจ้าหน้าท่ีบญัชีและลงทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง 

6. บนัทกึรับเงินในระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 
 
 
 
   
 

                   
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. คูมื่อระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสง่คลงั พ.ศ.2551  
หมวด 6 การรับเงินของสว่นราชการ สว่นท่ี 1-2 

 
 

 

สรุปยอด จนท.ออกใบเสร็จรับเงิน 

จนท.จดัท ารายงานคงเหลอืประจ าวนั 

ผอ.ร.ร.

ลงทะเบียนบญัชี 

บนัทกึระบบบญัชี 

การรับเงนิ 
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    ไมถ่กูต้อง                                
 
 
 
 

                                                      ถกูต้อง 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 
 การน าเงินสง่คลงัและฝากคลงั  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การเก็บรักษาเงิน  และการ
น าเงินส่งคลงั  พ.ศ. 2551 เพ่ือให้โรงเรียนน าไปปฏิบตัิถกูต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยโรงเรียนท่ีมีเงิน
สดเป็นจ านวนเกินอ านาจการเก็บรักษาจะต้องน าฝากบญัชีธนาคารของโรงเรียน แต่มีประเภทของเงินท่ีมี
ข้อก าหนดเป็นการเฉพาะเชน่ เงินอาหารกลางวนั เงินค า้ประกนัสญัญา ฯลฯ ท่ีจะต้องส่งฝากคลงัให้ถกูต้อง
ตามระเบียบและเกิดประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าท่ีการเงินรับหลกัฐานและจ านวนเงินจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

2. เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบความถกูต้องของ
ประเภทและจ านวนเงินท่ีน าสง่ 

3. เจ้าหน้าท่ีการเงินบกัทกึเสนออนมุตัิ 
 ผอ.ร.ร. เพ่ือน าเงินสง่คลงั 

4. ผอ.ร.ร. หรือผู้ได้รับมอบหมายน าเงินสง่คลงัโดยน า
ฝากบญัชี  ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดให้
ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอ่ืนในกรณีไมมี่
ธนาคารกรุงไทยในเขตเพ่ือสะดวกในการเบิกจา่ยตอ่
ทางราชการ 

5. เจ้าหน้าท่ี  การเงินมอบหลกัฐานการน าสง่ให้
เจ้าหน้าท่ีบญัชี  บกัทกึในทะเบียน  และเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. คูมื่อการปฏิบตังิานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาของ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ 

 2. คูมื่อการปฏิบตังิานสถานศกึษาในสงักดั สพฐ. กระทรวงศกึษาธิการ 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับหลกัฐานเงินสด

จากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถกูต้องของ
ประเภทและจ านวนเงินท่ีน าสง่ 

เจ้าหน้าที่บนัทกึเสนออนมุตัิ     
ผอ.รร. น าเงินสง่คลงั 

น าเงินสง่คลงัโดยน าเงินฝากบญัชี  
กระทรวงการคลงัที่ ธนาคารกรุงไทย 

มอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่บญัชีบนัทกึ
รายการทางบญัชี 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 
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          หากมี 
     ไมม่ี 
 
 
 
 

                  หากมี 
     ไมม่ี 
 

 

 

                     หากมี 
    ไมม่ี 

 

 
           
    
 

 
 

 
 การจดัท าบญัชีทางการเงินถือเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบ  กฎ  ข้อบงัคบัและเป็นปัจจบุนั โดยยึดหลกัการนโยบาย บญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบบั
ท่ี 2 และคู่มือแนวปฏิบตัิทางบญัชีตามเกณฑ์คงค้างส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2546 ท่ีก าหนดเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ รับผิดชอบวานการเงินและบญัชีของโรงเรียนตามท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมาย อนัจะด าเนินการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. ตัง้เปิดยอดบญัชีระหวา่งปีงบประมาณ 

2. ด าเนินการปรับปรุงบญัชีเงินงบประมาณ 

3. บนัทกึเปิดบญัชีคงค้าง (หากมี) 
4. บนัทกึบญัชีประจ าวนัให้เป็นปัจจบุนัถกูต้อง 

5. สรุปรายการบนัทกึ  บญัชีทกุวนั  สรุปรายการรับ
หรือจา่ยเงิน  ผา่นไปบญัชีแยก  ประเภทเงินสด  เงิน
ฝากธนาคาร  และเงินฝากคลงัและบนัทกึทะเบียนคมุ 

6. ปรับปรุงบญัชี  เม่ือสิน้ปีงบประมาณ 
7.ปิดบญัชีรายได้และคา่ใช้จ่าย 

8. ตรวจสอบความถกูต้องของเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวนั 

9. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบนัทกึรายการผิดบญัชี
โดยการขีดฆา่ข้อความหรือตวัเลขผิด  ลงลายมือช่ือย่อ
ก ากบัพร้อม  วนั  เดือน  ปี  แล้วเขียนข้อความหรือตวั
เลขท่ีถกูต้อง 

 
 
 
    
         
 
 
 

 
 

ตัง้เปิดยอดบญัชีระหวา่งปีงบประมาณ 

ด าเนินการปรับปรุงบญัชีเงินงบประมาณ 

บนัทกึเปิดบญัชีคงค้าง 

บนัทกึบญัชีประจ าวนั 

สรุปรายการบนัทกึบญัชีทกุวนัท าการ 

ปรับปรุงบญัชีเมื่อสิน้ปีงบประมาณ 

ปิดบญัชีรายได้และคา่ใช้จ่าย 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถกูต้อง 

เปิดบญัชีปีงบประมาณตอ่ไป 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 
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           ไมถ่กูต้อง 
 

        
                        ถกูต้อง 

 
 
(ภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป) 

 
    
 
 
 
 
 

แผนผังแนวทางการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 การจดัท ารายงานการเงินและงบการเงินในโรงเรียนให้ถกูต้องตามระบบบญัชีท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจดัท ารายงานทางการเงินและแสดงงบการเงินให้ถกูต้องและจดัส่งรายงาน
ตอ่เขตพืน้ท่ีการศึกษาและ สตง. ตามท่ีระเบียบราชการก าหนด ทัง้นีก้ารจดัท ารายงานทางการเ งินและงบ
การเงินถือเป็นมาตรการการตรวจสอบและป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบ และป้องกนัความเส่ียงใน
หนว่ยงานภาครัฐ 

 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. สรุปยอดรวมของแตล่ะบญัชีให้ถกูต้องและเป็น
ปัจจบุนั 

2. ด าเนินการจดัท างบทดลอง 

3. จดัท ารายงานประจ าเดือนสง่หนว่ยงานต้นสงักดั 
(เขตพืน้ท่ีฯ) ส าหรับโรงเรียนสงักดั สพม.ต้องจดัสง่
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิเขตฯ  ภายในวนัท่ี  15   
ของเดือนถดัไป   
4. จดัท ารายงานประจ าปีโดยจดัท างบแสดงฐานะ
การเงินและจดัสง่รายงานประจ าปีให้เขตพืน้ท่ี
การศกึษาและจดัสง่ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิตาม
ก าหนดระยะเวลาในระเบียบก าหนด 

 
 
 
 
 
 
             
 
  
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 1. คูมื่อหลกัการนโยบายบญัชี  ส าหรับหนว่ยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 

 2. คูมื่อแนวปฏิบตัทิางบญัชีตามเกณฑ์คงค้างส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2546 

 3. คูมื่อการปฏิบตังิาน  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   

จนท.สรุปยอดรวม               
ของแตล่ะบญัชี 

จดัท างบทดลอง 

จดัท ารายงานประจ าเดือน 

จดัท ารายงานประจ าปี 

เปิดบญัชีในปี           
งบประมาณตอ่ไป 


	9.บทที่3

