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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ   โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่ครู นักปฏิบัติการ บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าท่ีการให้บริการและการจัดการศึกษา
แก ่
นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดท าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนตามแนวการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา  กลุ่มบริหารงบประมาณได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับ
ภาระงาน (พันธกิจ) ท่ีปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาและ
ให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังว่า 
ภาระงานท่ีปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

อย่างไรก็ตาม คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่ายงาน และได้จัดท าค าส่ัง 
มอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย 
 
 

(นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

(นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์) 
ต าแหน่ง  ครู ช านาญการพิเศษ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่  บุคคลท่ีผู้อ านวยการแต่งต้ังให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานบริหาร 

งบประมาณ และส านักงานกลุ่มงบประมาณมีหน้าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ 
ให้ด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องต่อไปนี้ 
 

1. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 

2. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จัดท าและ
เสนอค าขอ จัดต้ังงบประมาณและติดตามประเมินผลงาน 

3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่าง 
ประสิทธิภาพ 

5. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
6. ประสานงานเกี่ยวกับจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
7. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
8. บริหารงาน วางแผน ก ากับ และติดตามผลจัดท าสารสนเทศของกลุ่ม  
9. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
10. จัดท าแผนการจัดท าข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ 
11. ประสานทุกกลุ่มงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัด  
12. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวช้ีวัด 
13. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบหาร

งบประมาณ  
14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
15. รวบรวมและจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
16. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าป ี

หน้าที่และความรับผิดชอบ  (นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์) 
 

1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา 
 

1) วิเคราะห์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  



2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ 
เป้าหมาย 

การให้บริการสาธารณะ  (Public Service Agreement : PSA)  ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต Service( 
Delivery 
 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ี และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้อง 
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทาง
ของเขตส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  

4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน
ประกัน คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ  

5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีมี ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ 
  

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา  โดยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการดังนี้ 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี 
เกี่ยวขอ้ง  

2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  (SWOT)และ
ประเมิน สถานภาพของสถานศึกษา  

3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) เป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของ 
สถานศึกษา 

4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และช้ีตัววัดความส าเร็จ 
(Keyperformance 

Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง

กับ ผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  
8) จัดให้รับฟังค ิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องวาม เพื่อปรับปรุงและน าเสนอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 

    
3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 1)  2) ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน งาน 

โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบายพฒันามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนา  หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและ วิธีจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 



3) จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework 
 
:MTEF) วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณท่ี ผ่านมาของสถานศึกษาเพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการในปีข้างหน้า๓ พร้อม
กับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงิน
งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ 
 

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิง
นโยบาย  

4.) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ( ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ) ของสถานศึกษาท่ีต้อง 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
1) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้ง

ผ่านเขต พื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบายมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แผนพัฒนา หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ี เขตพื้นท่ีกา 
แจ้ง ตลอดจนตรวจตอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร  

3) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และ
ตาม แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากร
ของแต่ละ สายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณ
ตามแผนระดม ทรัพยากร 

4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ 

5) จัดท ารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์)แผนปฏิบัติการประจ าปี  
งบประมาณซึ่งระบุ แผนงาน งานโครงการท่ีสคล้องวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับและวงเงนินอกงบประมาณท่ีได้ 
ตามแผนระดมทรัพยากร  

6) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานในสถานศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ  
7) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอ

ความเห็นชอบ คณะกรรมการสถานศึกษา  
8) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

2. งานการเงินและการบัญชี 
2.1 งานการเงิน   (นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์) 



2.2 การบัญชี  (นางสาวกิตติยากร  จ้งจันสี) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

งานการเงินและการบัญชีด าเนินงานเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทาง 
ราชการในเรื่องต่อไปนี ้

1. การเบิก- จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
2. จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
4. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล 
5. น าส่งเงินโอนเงนิ การกักเงนิไว้เบิกเหล่ือมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจ าปี 
7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕ 
8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ 

สถานศึกษา 
10. จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ–จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน  

ท าการ  
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวันและงบ ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 

12. จัดท ารายงายประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
13. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด  

14. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเกบ็รักษาเงินการน าส่งเงินการจ่ายเงิน
การโอนเงิน การกนัเงินไว้เบิกเหล่ือมปี โดยให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด 

15. จัดท าบัญชีการเงินท้ังงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี 
16. จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  
17. เก็บรักษาใบเสร็จท าบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ 
18. จัดท าบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  
19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

3. งานพัสดุและสินทรัพย ์
 3.1 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี  (นางสาวกิตติยากร  จ้งจันสี) 
 3.2 เจ้าหน้าท่ี  (นายธีระวัฒน์  ประกิ่ง) 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 



 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุโรงเรียนมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง และด าเนินการตามระเบียบ ส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ในเรื่องต่อไปนี้  
1. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตรวจนับ  ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้

เป็นไป ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติกและแผนการใช้
จ่ายเงินของ โรงเรียน หรือตามค าส่ังของโรงเรียน และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด  

2. ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ด าเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ และ
การ ลงทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินและส่ิงก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน  

3. ดูแลการซ่อมบ ารุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดให้มีแผนปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเอาไว้ มีการจัดงบประมาณการนี้
อย่างพอเพียง และให้มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

4. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุปรมีรายงานการตรวจรับ–จ่าย รายงาน
การตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจ าหน่ายพัสดุและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี 

  
5. ดูแลการให้บริการด้านพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแกบุ่คลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทันตา 

ก าหนดเวลา  
6. ควบคุมการจัดท าเอกสาร แนะน าวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น จัดท าแบบ 

แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างไว้บริการ  
7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ 

ผู้อ านวยการลงนาม 
8. ควบคุมดูแลและบ ารุงรักษายานยนต์ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วย 
 
รถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

9. จัดท าทะเบียนอาคารสถานท่ี ดูแลและบ ารุงรักษาอาคารและบ้านพักของทางราชการ เช่น บ้านพัก  
บ้านพักภารโรง และบ้านพักนักเรียน เป็นต้น  ช ารุดเสียหายเนื่องจากเก่าและใช้งานนานในกรณีท่ีช ารุด การ
ขออนุญาต ปรับปรุง ต่อเติม ด าเนินการขอข้ึนทะเบียนอาคารที่ราชพัสดุอนุมัติรื้อถอนถ้าจ าเป็นการด าเนินการ
รื้อถอนและขอ ต้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุประจ าปี ทุกส้ินปีงบประมาณ 
19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

4. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
(นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์ และนายธีระวฒัน์  ประกิ่ง) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. วางแผนการด าเนินงาน โดยการป้องกันความเส่ียง  
2. การจัดท าแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน การประเมินความเส่ียง 

รวมท้ัง การตรวจสอบทางการเงิน 



3. ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ 

การประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสและป้องกันความเส่ียง  
4. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา เป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่อหน่วยเหนือ ตามแบบการค านวณต้นทุนผลผลิต  
5. การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

(Stakeholders) เพราะผู้ตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญอย่างหนึ่ง ของผู้บริหารที่
จะช่วยในการช่วยสอบทานความถูกต้องของการด าเนินงาน ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความ
น่าเช่ือถือให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในได้แก่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ด้วยการ
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในโรงเรียนมรีะบบปฏิบัติงานท่ีมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสมโดย
ท าการสอบทาน เพื่อหา ข้อเท็จจริง(Fact Finding) รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารทราบเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงในเชิง สร้างสรรค์ และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง  รวมท้ังเป็นทีป่รึกษาด้าน
ระบบควบคุมภายในInternal( Control) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลรวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สินให้เป็นไปตาม 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังหน่วยของาน  
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การ 

ปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหล  
4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับ 

แก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องเหมาะสม  
5. ปฏิบัติงานอื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร 

นอกเหนือจาก แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบการเงินและบัญชี 

1. ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจ านวนเงินท่ีบันทึกลงในสมุดบัญชีรวมท้ังเอกสา  
ทางการเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรมงาน/โครงการภายในโรงเรียนท่ีก่อให้เกิดรายได้เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของ ส่วนรวม(อย่างน้อยเดือนละ1คร้ัง)  

2. ตรวจรายการต่างๆ ท่ีบันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น บัญชีประจ าวันหรือบัญชีรายวัน เพื่อให้เช่ือแน่ว่า 
การบันทึกจ านวนเงินและรายการต่างๆในสมุดบัญชี เป็นไปโดยความถูกต้อง  

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท นับ
เงินสด และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร 

4. ตรวจสอบจ านวนเงินท่ีรับมาและจ่ายไปตลอดจนหลักทรัพย์ท่ีซื้อขาย 
5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน  การขีดฆ่าและวันท่ีส่ังจ่ายเข้าบัญชีเงินสดลายเซ็น  



6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสดใบเสร็จซื้อของ
และใบเสร็จ แสดงค่าใช้จ่าย 

7. ตรวจสอบรายการส่ิงของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน 
8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช่น เอกสารแสดงก าไรและขาดทุน 
9. รายงานแสดงรายการต่างๆ โดยละเอียดเช่นต้นทุน  สินทรัพย์หนี้สินปริมาณการขายก าไรสุทธิและ 

ค่าเส่ือม 
5.งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

                    (นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์  และนางสาวกิตติยากร  จ้งจันสี) 
 

สถานศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ  
งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีหน้าท่ี ด าเนินการ

รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและบุคลากรและความ
รับผิดชอบโดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 

1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยต าแหน่ง  
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
3. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษาก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา

ตาม มาตรฐาน การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง 
4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี  
5. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
(นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง
(MTEF) และ แผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับการสนับสนุน 
3. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
4. จัดกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
5. เก็บรักษาเงินและด าเนินการตามระเบียบการเงิน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

การเงิน ประเมินผล 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 


