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โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ 

อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
 ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย
แผนงานและสารสนเทศ ซึ่งเป็นฝ่ายหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ที่ส าคัญ 3
ประการ ซึ่งเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดท านโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์/จัดตั้งงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
ปฏิบัติงาน งานระบบควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ขอขอบคุณคณะท างานที่ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียน
ประชารัฐธรรมคุณ และคณะผู้วิพากษ์จากส่วนต่างๆ ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 

       ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
 
งานแผนงาน 
 งานศึกษา วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา   
 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) 
 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 
งานสารสนเทศ 
 งานรับรองข้อมูล 
  งานจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล     
  โปรแกรม Data  Manangement  Center (DMC) 
 งานรับรองข้อมูล 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา       
  (Education Management  Information System : EMIS) 
 งานรับรองข้อมูล 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(: SESA) 
 งานรับรองข้อมูล 
  งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 งานเสนอข้อมูล  
   งานจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานงานแผนงาน 
 1.  ชื่องาน  
  1.1 งานศึกษา วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา   
     
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุป นโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด /จังหวัด ผลการดาเนินงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการกาหนดกรอบนโยบายและทิศทางพัฒนาศึกษาของสาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาความต้องการ และบริบทของสถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่  
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  1.  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุป นโยบายการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
35 หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด /จังหวัด ผลการด าเนินงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2.  ส่งเสริม สนับสนุนการนานโยบาย จุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา  
 
 4.  ค าจัดความ  
  พัฒนานโยบาย หมายถึง การด าเนินงานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ สรุป เพ่ือพัฒนาการก าหนด
กรอบ นโยบายและทิศทางพัฒนาศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ให้สอดคล้องกับทิศทาง การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชนในท้องถิ่น เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของ 
สถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่ 
 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปผล ทิศทางและ/หรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ชาติ  
  5.2 ศึกษา วิเคราะห์ กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย ของสถานศึกษา 
   5.3 จัดท าเอกสารสรุปผลข้อมูลสารสนเทศ กรอบนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัด
การศึกษาเพ่ือน าไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา(แผนกลยุทธ์) และแผนปฏิบัติการประจาปี 
และเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  

 

 



 6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  6.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  6.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  6.5 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)  
  6.6 นโยบาย จุดเน้นของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  6.7 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  6.8 แผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

จัดท านโยบาย จุดเน้น
เป้าหายการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 

ตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะท างาน 

กรรมการสถานศึกษา 
และผูบ้ริหารตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

น าเสนอผลการอนุมัติการจัดท า 

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  



 1.  ชื่องาน  
  1.2  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) 
     
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบระยะเวลา 4 ป ี
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  3.1 การทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
  3.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 4.  ค าจัดความ  
  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) หมายถึง เอกสารที่แสดงแนวทางการ
พัฒนา ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุณ โดยมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมประเมินสถานภาพของ 
สถานศึกษาแล้วจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบระยะเวลา 4 ปี 
 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  5.2  ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องและผลการดาเนินงานที่ผ่านมา  
  5.3  วิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ทีม่ีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการ 
  5.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
จุดเน้นการพัฒนา ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา  
  5.5  ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ  
  5.6  จัดท าเอกสาร (ร่าง)แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(แผนกลยุทธ์ 4 ปี) เสนอต่อทีม
บริหาร และปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอ  
  5.7  น าเสนอ (ร่าง)แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี) ขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และ ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอ  
  5.8  จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี)  
  5.9  แจ้งบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  
  5.10  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
  5.11  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี)  
  5.12  ติดตาม ประเมิน สรุปและรายงานผล 
 

  

 

 



 6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  6.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  6.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  6.5 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)  
  6.6 นโยบาย จุดเน้นของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  6.7 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  6.8 แผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนภารกิจ / ศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศและผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และประเมินสถานภาพ  

สถาศึกษา 

ก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ 
/กลยุทธ์/ผลผลติ/ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ 

กรรมการสถานศึกษา 
และผูบ้ริหารตรวจสอบความ

ถูกต้อง 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

น าเสนอผลการอนุมัติการจัดท า 

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  



 1.  ชื่องาน  
  1.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษา สาหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและแนว
ทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ  
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  3.1  แผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
  3.2  น าและขับเคลื่อนนโยบายและสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 
 4.  ค าจัดความ  
  แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึงการน าเอาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผนกล
ยุทธ์ 4 ป)ี มาก าหนดกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาในรอบระยะเวลา 1 ปี มีการก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ พร้อมน าและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ การด าเนินงานเกิดผลลัพธ์จริงเชิงประจักษ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีนั้น 
 
 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์ 4 ปี)  
  5.2  ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และข้อมูลสารสนเทศ  
  5.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพ่ือ  
   5.3.1  ก าหนดกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาใน
รอบระยะ เวลา 1 ปี  
   5.3.2   ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายและกรอบ
แผนงาน/ โครงการ และงบประมาณ ผู้รับผิดชอบที่ต้องด าเนินการในรอบระยะเวลา 1 ปี  
  5.4  จัดท าเอกสาร(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอต่อทีมบริหารระดับเขตพ้ืนที่ และ
ปรับปรุงแก้ไข  
  5.5  น าเสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา และปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอ  
  5.6  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
  5.7  แจ้งบุคลากรทุกคนในสถานศึกษารับทราบ 
  5.8  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
  5.9  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
  5.10  ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน  
  5.11  ประเมิน สรุปและรายงานผล 
 
 



 6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  6.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
  6.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
  6.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  6.5 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)  
  6.6 นโยบาย จุดเน้นของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  6.7 แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  6.8 แผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จาก สพฐ./หน่วยงานอื่น 

ทบทวนกลยุทธ์/แผนงาน/งาน/โครงการ 

จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 

กรรมการสถานศึกษา 
และผู้บริหารตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
 

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  

เผยแพร่ประชาสัมพันธก์ารนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 



 1.  ชื่องาน  
  1.4 งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
     
 2.  วัตถุประสงค์ 
  จัดท ารายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษาตามกลุ่มงาน กิจกรรมโครงการต่างๆ ในรอบ
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพ่ือทราบข้อบกพร่องและน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  3.1  ควบคุมความเสี่ยงกิจกรรมโครงการ ในแต่ละกลุ่มงาน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ทุกปีงบประมาณ 
 
 4.  ค าจัดความ  
  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับ ดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานรับ
ตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ให้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน 

1. น าแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 

2. น ากิจกรรม/งานในระดับหน่วยงานย่อยมาวิเคราะห์หาความเสี่ยงตามแบบประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (แบบ CSA) 

3. เมื่อด าเนินการตามข้อ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งาน ที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความ
เสี่ยงลงตามข้อ 1 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 2 มาหามาตรการ/แนว
ทางการปรับปรุง แล้วก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ด าเนินการเสร็จแล้วสรุปลงใน แบบ ปค.
5 

4. จัดส่งแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

 สพฐ./สพม./โรงเรียน 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 



2. น าแบบ ปค.5 (ของปีที่แล้ว) มาติดตามผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินการตามแผนการปรับปรุง
หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลงในแบบติดตาม ปค.5 

3. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงฝน
แบบ ปค.5 

4. เมือ่ด าเนินการตามข้อ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ให้น ากิจกรรม/งานที่ผลการด าเนินงานยังไม่ลดความ
เสี่ยงลงตามข้อ 2 และกิจกรรม/งานที่เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ตามข้อ 3 และแบบ ปค.5 ของกลุ่ม/
งาน ที่ส่งมาให้หน่วยงาน โดยให้ตณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม/งานที่เป็นความ
เสี่ยงในระดับหน่วยงาน แล้วสรุปลงในแบบ ปค.5 

5. น ารายละเอียดของกิจกรรม/งานที่ปรากฏในแบบ ปค.5 มาใส่ในแบบ ปค.1 
 
 6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1 แนวปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
 

ขั้นตอนการจัดท ารายงาน 
1. หน่วยงานย่อย (ส านัก/กลุ่ม/หน่วย/งาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หน่วยงาน (สพฐ./สพท./โรงเรียน) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   ------------------------        

 
                                                                                   --------------   

              

แบบ ปค.5 (ปีท่ีแล้ว) 

แบบติดตาม ปค.5 

แบบ ปค.5 (ปีนี้) 

การประเมินด้วยตนเอง (CSA) 

แบบ ปค.5 (ปีที่แล้ว) 

แบบติดตาม ปค.5 

แบบ ปค.1 

แบบ ปค.5 (ปีนี้) 

แบบ ปค.4 

แบบ ปค.6 

แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ แบบ ปค.5 (กลุ่ม) 



คู่มือการปฏิบัติงานงานสารสนเทศ 
 1.  ชื่องาน  
  1.1 งานรับรองข้อมูล  
    1.1.1  งานจัดท า ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโปรแกรม Data  
Manangement  Center (DMC) 
 2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและให้บริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  การบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ความถูกต้องและรายงานผลข้อมูลพ้ืนฐาน
นักเรียนรายบุคคล ตามโปรแกรม Data  Manangement  Center (DMC) จ านวน 2 รอบ คือ ก่อนวันที่ 10 
มิถุนายน และก่อนวันที 10 พฤศจิกายน 
 4.  ค าจัดความ  
  ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  ตามโปรแกรม Data  Manangement  Center (DMC) คือ 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนรายบุคคล จ านวนห้องเรียน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
ในระบบ 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ด าเนินการแจ้งงานทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  5.2  ด าเนินการกรอกข้อมูลตามระยะเวลาที่ สพฐ. สพม.เขต 35 ก าหนด 
  5.3  ตรวจสอบข้อมูล 
   5.3.1  กรณไีม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับ
สถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา ปรับปรุงแก้ไขและกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
   5.3.2  กรณถีูกต้อง ให้ด าเนินงานตามข้อ 4 
  5.4  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระดับสถานศึกษา 
  5.5  จัดท าบันทึกรายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเสนอต่อฝ่ายบริหารสถานศึกษารับทราบ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต่อไป 
  5.6  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา 
 6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่างสารของทางราชการ  
พ.ศ.2529 
  6.2  ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
  6.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวสาร พ.ศ. 2525 
  6.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารราชการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  
  6.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริการข้อมู ลสารสนเทศด้านการศึกษา  
พ.ศ. 255 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แจ้งงานทะเบียนเพ่ือเตรียมความพร้อมข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล/ด าเนินการกรอกข้อมูลตาม

ระยะเวลาที่ สพฐ. สพม.เขต 35 ก าหนด 
 

ตรวจสอบข้อมูล 

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องผ่านระบบ DMC 

สพม.35 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

จัดท าบันทึกรายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



 1.  ชื่องาน   
  1.1 งานรับรองข้อมูล   
    1.1.2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education Management  
Information System : EMIS)  
 
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณให้เป็นปัจจุบัน ในด้านต่อไปนี้ 
   1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.  แผนที่พิกัดโรงเรียน GIS  
   3.  ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)  
   4.  ข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน (EFA) กรอกปีละ 1 ครั้ง  
   5.  เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและให้บริการเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  การบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ความถูกต้องและรายงานผลข้อมูลพื้นฐาน 
 
 4.  ค าจัดความ  
  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info   
 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงแก้ไข  
  5.2  ด าเนินการกรอกข้อมูลตามระยะเวลาที่ สพฐ. สพม.เขต 35 ก าหนด 
  5.3  ตรวจสอบข้อมูล 
   5.3.1  กรณไีม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการปรับปรุง/ โอน /ย้ายเข้า-ออก/ เพ่ิม ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   5.3.2  กรณถีูกต้อง ให้ด าเนินการตามข้อ 4 
  5.4  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระดับสถานศึกษา 
  5.6  ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 



6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่างสารของทางราชการ  
พ.ศ.2529 
  6.2  ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
  6.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวสาร พ.ศ. 2525 
  6.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารราชการ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  
  6.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริการข้อมู ลสารสนเทศด้านการศึกษา  
พ.ศ. 255 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

ในระบบ 
 

แก้ไข/เพิ่มเติม/ปรับปรุง/
โอน-ย้าย/ข้อมูล 

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องผ่านระบบ EMIS 

สพม.35 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

จัดท าบันทึกรายงานผลการจัดท าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



1.  ชื่องาน    
  1.1 งานรับรองข้อมูล    
    1.1.3  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(: SESA)  
 2.  วัตถุประสงค์  
  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณให้เป็นปัจจุบัน ในด้าน
ต่อไปนี้  
   1.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   2.  ข้อมูลนักเรียน  
   3.  จ านวนห้อง/พิเศษ/บริการ  
   4.  วัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้อง 
   5.  ผลการทดสอบโอเน็ต 
   6.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน 
   7.  กระบวนการเรียนการสอน  
   8.  โครงการพิเศษ 
   9.  ผลงานรางวัล 
   10.  เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและให้บริการเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  การบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ความถูกต้องและรายงานผลข้อมูลพ้ืนฐานโดย
งานสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลรางวัล/ผลงาน ครูและนักเรียน ทั้งนี้ในแต่ละฝ่ายงานจะมีแอดมินเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล 
 
 4.  ค าจัดความ  
  เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการจับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา  
ที่เว็บไซต์ https://sesa.obec.go.th/  
 
 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปรับปรุงแก้ไข  
  5.2  ด าเนินการกรอกข้อมูลตามระยะเวลาที่ สพฐ. สพม.เขต 35 ก าหนด 
  5.3  ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูล 
  5.4  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระดับสถานศึกษา 
  5.6  ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา 
 
 
 

https://sesa.obec.go.th/


6.  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  6.1  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่างสารของทางราชการ พ.ศ.
2529 
  6.2  ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
  6.3  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ และการให้ข่าวสาร พ.ศ. 2525 
  6.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารราชการ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2527  
  6.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 
255 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

ในระบบ 
 

บันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
ในระบบ 

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องผ่านระบบ SESA 

สพม.35 ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

จัดท าบันทึกรายงานผลการจัดท าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



 1.  ชื่องาน  
  1.1 งานรับรองข้อมูล  
    1.1.4  งานจัดท า ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 

 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้งานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภอ
งาว จังหวัดล าปาง มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและให้บริการเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการดังนี้ 
  1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
  2.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.  ข้อมูลนักเรียน 
  4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.  ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 
  6.  ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.  ข้อมูลผลการศึกษาต่อของนักเรียน 
  8.  ข้อมูลผลงาน/รางวัล โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 

 3.  ขอบเขตของงาน 
  การเก็บข้อมูล การบันทึก ประมวลผล ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูล ความถูกต้องและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารประจ าปีการศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

 4.  ค าจัดความ  
    ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือ
ข้อความที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  หรือที่ได้จากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจได้ทันที จะน าไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว 
          สารสนเทศ (Information) นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว  อาจใช้วิธี
ง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ย หรือใช้เทคนิคข้ันสูง เช่นการวิจัยด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไป
ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหา
ต่าง ๆ ได้   สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ  แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มี
ความหมาย    สารสนเทศไม่ใช่จ ากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 

 5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ตามความเคลื่อนไหวในสถานศึกษาตลอดปี
การศึกษา 
  5.2  ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกเป็นหมวดหมูใ่นระบบไฟล์เอกสาร 
  5.3  ตรวจสอบข้อมูลและจัดเรียงข้อมูล 
  5.4  จัดท าบันทึกรายงานผลข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเสนอต่อฝ่ายบริหารสถานศึกษารับทราบ 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต่อไป 
  5.5  ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล 

ในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
 

บันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
ในไฟล์เอกสาร 

ตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูล 

จัดกระท าเอกสารเป็น
รูปเล่มรายงาน

สารสนเทศพ้ืนฐาน 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

จัดท าบันทึกรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร 



1.  ชื่องาน  
  1.2 งานเสนอข้อมูล  
    1.2.1  งานจัดท า วารสารประชาสัมพันธ์  
 
 2.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือผลิตและเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
อย่างมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกันและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
 
 3.  ขอบเขตของงาน 
  การจัดท าข้อมูลเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
(www.secondary35.go.th) เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (www.prt.ac.th) และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น  เพจของโรงเรียนและไลน์ กลุ่มผู้บริหาร สพม.35 เป็นต้น 
 
 4.  ค าจัดความ  
    งานประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารในเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้
ถูกต้องตรงกันในการประสานงาน การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล รวมถึง
ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ภาพพจน์ที่ดี อันจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหวา่งหนว่ยงาน ระหวา่งบคุคลและสาธารณชนที่
เก่ียวข้อง ซึง่จะชว่ยให้การด าเนินงานของกลุม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
   5.1.1 พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณาคัดเลือกงาน/กิจกรรมที่จะน ามา
ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับเอกสารเพ่ือประสานข้อมูลก าหนดการหรือ
รายละเอียดต่างๆ และเตรียมการรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนในการน าเสนอข่าวต่อไป 
   5.1.2 วางแผนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์โดยวางแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 
    -  ข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุกเก่ียวกับกิจกรรมของโรงเรียน 
    -  ข่าวเกี่ยวกับวันส าคัญ 
  5.2 กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 
   5.2.1 ด าเนินการจัดท าข่าว  เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าข่าว จากเอกสารงาน
ธุรการ/งานสารบรรณ ด้วยวิธีการและขั้นตอน การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ จากงานสารบรรณหรือ
ประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
   5.2.2 เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
    -  เขียนข่าวประชาสัมพันธ์จากการสรุปประเด็นส าคัญ การสัมภาษณ์
แหล่งข่าว หรือข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับ 
    -  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น 
อาทิ การสะกดค า การเรียบเรียงประเด็นส าคัญ 
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  5.3 กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และติดตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   5.3.1 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
    -  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (www.secondary35.go.th) เว็บไซต์โรงเรียน (www.prt.ac.th),  
เพจโรงเรียน, กลุ่มไลน์ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
    -  จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบไฟล์ เอกสารข่าว 
   5.3.2  ติดตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
    - รวบรวมเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์นโยบายที่ผลิตขึ้นโดยงาน
ประชาสัมพันธ์  
    -  สรุปจ านวนที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆรายภาคเรียน 
     -  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานในการประสานงานการให้บริการ  
และการประชาสัมพันธ์เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
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พิจารณางานที่ได้รับมอบหมาย 

วางแผนการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการจัดท าข่าว 

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

ติดตาม ประเมินผลการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 
และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพ่ือ

น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
 

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ 



การบริหารงบประมาณ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนจัด

การศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดให้ 
โรงเรียนนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
2. ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
ให้เว้นแต่การจ าหนา่ยอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ ที่มีผู้อุทิศให้หรือ
โครงการซื้อแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
4. กรณีโรงเรียนด าเนินคดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องด าเนินคดีแทนสถานศึกษา
หรือถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบอ านาจ ผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 
5. โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ 

งบประมาณที่สถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 
1. แนวคิด 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ

คล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.1 เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ 
3. ขอบข่ายภารกิจ 
3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 



3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5. แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

รายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 
 1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

- งบบุคลากร 
- งบด าเนินงาน 
- งบลงทุน 
- งบเงินอุดหนุน 
- งบร่ายจ่ายอื่น 
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายใน 

ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ าค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ าได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน 
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงราจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน 
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อนสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนงานของ 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินหน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน 
งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา 

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ 
ส านักงานงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง ฯลฯ 

 
 



อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท 
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหารทั่วไป : ส ารอง 
จ่ายทั้ง 2 ด้านคือ 
1. ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 น าไปใช้ได้ในเรื่อง 

1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
1.3 การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครูปฏิบัติการ 
สอน 

2. ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 น าไปใช้ได้ในเรื่อง 
2.1 ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอนค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
2.2 ส ารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 น าไปใช้ใน 

เรื่องงานตามนโยบาย 
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
1. เป็นเงินที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและ 
    เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ชั้น ป.1 ถึง ม.3 ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา 
    ในระดับท่ีสูงขึ้น (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) 
2. นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 40,000 บาท 
3. แนวการใช้ 
    ให้ใช้ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้ 

3.1 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน(ยืมใช้) 
3.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน(แจกจ่าย) 
3.3 ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด) 
3.4 ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา) 
3.5 กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการ 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็น 
หลักฐาน 
3.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,000 บาท/ปี 
      1.1 รายจ่ายงบกลาง 

1. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร 
2. เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 
3. เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ 



4. เงินสมทบของลูกจ้างประจ า 
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย 
    ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. “เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ านาญ 
ข้าราชการ เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่า 
ทดแทนส าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

เงินช่วยพิเศษข้าราชการบ านาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ 
ข้าราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด 
บ านาญ 

2. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือ 
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ 
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

3. “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ
ที่ได้รับเลื่อนระดับ และหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

4. “เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือ 
จ่ายเป็นเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

5. “เงินสมทบของลูกจ้างประจ า” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลน าส่ง
เข้ากองทุนส ารอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 

6. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนินภายในประเทศ และหรือ 
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย 

7. “เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งส ารองไว้เพ่ือจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

8. “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 

9. “เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเบิกจ่าย
เป็นเงินราชการลับในการด าเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 

10. “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้
จ่าในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

11. “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานของรัฐ 
 



เงินนอกงบประมาณ 
 1. เงินรายได้สถานศึกษา 
 2. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 3. เงินลูกเสือ เนตรนารี 
 4. เงินยุวกาชาด 
 5. เงินประกันสัญญา 
 6. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ 
เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งเกิดจาก 
 1. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ 
 2. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม ที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างท าของจากเงิน 
งบประมาณ 
 4. ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน 
 5. ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ 
งานพัสดุ 

“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ 
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ 

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือ การจ าแนกประเภท 
รายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 

“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ 
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างท าของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การับ
ขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษาการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ขอบข่ายภารกิจ 
 1. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
 



 4.. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
     2549 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ การควบคุม 
    และการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 
 3. จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
 4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา 
 5. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และการขอใช้อาคาร 
    สถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องควบคุมดู ปรับปรุง ซ่อมแซม 
    บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน 
    การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม 
 6. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัยและภัยอ่ืนๆ 
 7. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงการบ ารุงรักษาและการพัสดุต่างๆ 
    ที่เก่ียวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 8. ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพ่ือการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตามระเบียบที่ 
    เกี่ยวข้อง 
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 11. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับขั้น 
 12. ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชกา 

1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ อนุมัติระยะเวลาในการเดินทาง 
ล่วงหน้า หรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจ าเป็น 

 3. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักค้าง 
3.1 ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน 
3.2 ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกิน 12 ชั่วโมง

ให้ถือเป็น 1 วัน 



 4. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไม่พักค้าง 
4.1 หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1วัน 
4.2 หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

 5. การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 6. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป 
 7. กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
 8. หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ 
การเบิกค่าพาหนะ 
 1. โดยปกตใิห้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด 
 2. กรณีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้ 
ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น 
 3. ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี้ 

3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี 
ยานพาหนะประจ าทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด 
เดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว 

3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด คือ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง ดังนี้ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดต่อ
กรุงเทพมหานคร ไม่เกินเที่ยวล่ะ 400 บาท เดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืนนอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้นไม่เกิน
เที่ยวละ 300 บาท 

3.4 ผู้ไม่มีสิทธิเบิก ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย 
และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้(โดยแสดง 
เหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานเดินทาง) 

3.5 การเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว 
(ลากิจ - ลาพักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงตามเส้นทางท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 
กรณีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตาม 
เส้นทางท่ีได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

3.6 การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ 
รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกงาน ดู 
งาน การฝึกอบรม ประกอบด้วย 



 1. หลักการและเหตุผล 
 2. โครงการ/หลักสูตร 
 3. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน 
 4. เพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ค่ารักษาพยาบาล 

ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่
สภาวะ 
ปกติ (ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพ่ือความสวยงาม) 
 1. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพ่ิมเติม( 8 
ฉบับ) 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 
 2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัว 

2.1 บิดา 
2.2 มารดา 
2.3 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
2.4 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้

ความสามารถ 
หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ(ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมบุคคล 
อ่ืนแล้ว 
 3. ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งได้รับ 
     ค่าจ้างจากเงินงบประมาณ 
     ค่ารักษาพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท 
     ประเภทไข้นอก หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอนพักรักษาตัว น า
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่ายเงิน 

ประเภทไข้ใน หมายถึง เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทาง 
ราชการ สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินน ามาเบิกจ่ายเงิน พร้อมให้แพทย์รับรอง “หากผู้ป่วยมิได้เจ้า
รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้หนังสือ
รับรองสิทธิกรณียังไม่ได้เบิกจ่ายตรง 
การศึกษาบุตร 

ค่าการศึกษาของบุตร หมายความว่า เงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงินอ่ืนใดที่
สถานศึกษาเรียกเก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ 
 1. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547 
1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เรื่อง ประเภทและ

อัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
และกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร 
 2. ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร 

2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ไม่รวมบุตรบุญ 
ธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมคนอ่ืนแล้ว 

2.2 ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คน เว้นแต่บุตรคนที่ 3 เป็นฝาแฝดสามารถน ามาเบิกได้ 4 คน 
2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 

จ านวนเงินที่เบิกได้ 
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท 
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ 
    เทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท 
4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท 

ค่าเช่าบ้าน 
 1. ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าช้านข้าราชการ พ.ศ. 2550 
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549 

 2. สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
2.1 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ เว้นแต่ 

2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว 
2.1.2 มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส 
2.1.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามค าร้องขอของตนเอง 

2.2 ข้าราชการผู้ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่ 
กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช้าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้าน 2550 (ฉบับที่ 2) 
มาตรา (7) 
2.3 ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพ่ือเข้ารับ 
หน้าที่(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14) 
2.4 ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้านที่ค้าง

ช าระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม่ มีสิทธิน าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ฯ มา 



เบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17) 
ค าจ ากัดความ 

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดนางแก้ว 
ในรอบปีงบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนวัดนางแก้ว เพื่อด าเนิน
ตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน 
ทั้งนี้ อาจด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่การใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่อนักเรียน 
บุคลากรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ในรอบ
ปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับ 
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

โครงการ หมายถึง โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้จ่ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ 
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ 
จ าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายใน

ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนในลักษณะดังกล่าว 

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ 
 



บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาต าบลองค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน
งบพระมหากษัตริย์เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ 
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือ 
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

นาย เสน่ห์ ชุมแสน ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ดูแล ก ากับติดตาม 
กลั่นกรอง อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหาร 
งบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณต่างๆ ในโรงเรียนสามารถ
บริหารจัดการและด าเนินการตามบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสารเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายงานเพ่ือให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล 
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นาย เสน่ห์ ชุมแสน หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และ 

สิ่งอ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า และแผนงบประมาณ 
3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อใช้เป็นค า 

ขอตั้งงบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 



 2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

ผู้รับผิดชอบ นาย เสน่ห์ ชุมแสน หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังนี้ 
1) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ นาย เสน่ห์ ชุมแสน หน้าที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังนี้ 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 

การประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นาย เสน่ห์ ชุมแสน หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จ าเป็นต้องขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับ 

สถานศึกษาประเภทที่ 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วเสนอ ขอโอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมใจ สุขแก้ว หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่
ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

2) จัดท ารายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 



3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานในสถานศึกษา 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาว นาฏหทัย สิทธิบุญ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ 

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
3) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา 

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นาย เสน่ห์ ชุมแสน หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดท ารายการทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน 

ท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ เพ่ือการ
รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจ าได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 

2) วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการใช้ 
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง 
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5) ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
10. การวางแผนพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ นางอมรภัค ธรรมสภุา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
2) การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้ฝ่ายที่ต้องการ

ใช้พัสดุ จัดท ารายละเอียดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ หรือ 
แบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่
ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ฝ่ายที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 

 
 



3) ฝ่ายที่จัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุโดยมี 
การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และความ
เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดท าเองแล้วจ าน าข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดท า 
แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา 
11. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณ
เพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) กรณีที่เป็นการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณให้ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

ได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้ก าหนดตามความต้องการโดยยึดหลักความ
โปร่งใสเป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 
12. การจัดหาพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ นาย สนธยา บุญค า หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและค าสั่งมอบอ านาจของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) การจัดท าพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดท ารับบริการ 

13. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 
2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน 
3) ตรวจสอบพัสดุประจ าปี และให้มีการจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการอีก

ต่อไป 
4) พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ด าเนินการข้ึนทะเบียน เป็น 

ราชพัสดุ กรณีท่ีได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษา 
14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 

ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษาสามารถ
ก าหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว 

2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนดคือระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม 



15. การน าเงินส่งคลัง 
ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) การน าเงินส่งคลังให้น าส่งต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอพ.ศ. 2520 หากน าส่งเป็นเงินสดให้ตั้ง 
คณะกรรมการน าส่งเงินด้วย 
16. การจัดท าบัญชีการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) ให้จัดท าบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดท าอยู่เดิม คือ ตามระบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบัญชี 

หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 แล้ว แต่กรณี 
17. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) จัดท ารายงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบการ

ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 2515 แล้วแต่กรณี 
2) จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานก าหนด คือ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและ
วิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
18. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

ผู้รับผิดชอบ นาง วาทิณี ท้าวใจยา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
1) แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท าตามแบบที่ก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับ

หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 


