
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดหนองตางู มีภารกิจส าคัญเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนวัด
หนองตางู มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวก
ต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม กลุ่มบริหารงบประมาณ จึงจัดท าคู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณขึ้น 

เอกสารคู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุท่ีว่าการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษาจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก กล่าวคือมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการท้ังด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไปมากขึ้น  และด าเนินการได้อย่างอิสระคล่องตัวและรวดเร็ว 
เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายของโรงเรียนวัดหนองตางูได้น าไปเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 

 
โรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังอยู่เลขท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์ 0-5687-1791 โทรสาร 0-5687-1792 
e-mail : nongtangu@nongtangu.ac.th และ website : www.nongtangu.ac.th 

จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู  ได้เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี  27 
พฤษภาคม  พ.ศ.2483  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปัจจุบันจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียน 3 หลัง  แบบ 017  หลังท่ี 1 มีจ านวน 10 ห้องเรียน 
หลังท่ี 2 มีจ านวน 6 ห้องเรียน หลังท่ี 3 แบบ สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 2 
หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง มีพื้นท่ี จ านวน 20 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา มีพื้นท่ี
ให้บริการจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองตางู หมู่ท่ี 5 บ้านเนินพิมพ์ผาสุข หมู่ท่ี 7 บ้านหนองพิมวัฒนา 
หมู่ท่ี 8 บ้านคลองอ่างทอง และหมู่ท่ี 9 บ้านวังตะโกก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนวัดหนองตางู จัดต้ังขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนชาวบ้านหนองตางู ได้เปิดท าการ

สอนต้ังแต่วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 มีนายสนั่น เสือมหันต์ เป็นครูใหญ่ โดยอาศัยศาลาวัดหนองตางูเป็นสถานท่ีเรียนช่ัวคราว ต่อมา นายสนั่น 
เสือมหันต์ ได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนอื่น  

ต่อมา นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐได้เป็นครูใหญ่แทน ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองตางู สร้างอาคารเรียนแบบ 
ป.1 ขึ้น 1 หลัง โดยมี นายย่อง สุทัศน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองตางู ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอาคารเรียน มี
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนมีขนาด 6 x 8 เมตร โดยก่อสร้างโครงหลังคา
ไว้ก่อน 

นายบานเย็น ทาเอื้อ ย้ายมาจากอ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มาท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู 
วันท่ี 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2499 ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองตางู หาเงินซื้อสังกะสีมามุงหลังคา 
แล้วเสร็จวันท่ี 26 เมษายน  พ.ศ. 2500  

หลวงปู่พิมพา ธมฺวโร เจ้าอาวาสวัดหนองตางูได้บริจาคไม้ปูพื้นอาคารเรียน ชาวบ้านหนองตางูช่วยกัน
สละทรัพย์สมทบและแรงงาน ช่วยกันปูพื้นจนเสร็จ จึงได้น านักเรียนท่ีเรียนอยู่ศาลาวัด เข้ามาเรียนในอาคารหลัง
นี้ อาคารหลังนี้ยังขาดฝาผนังรอบนอกและผนังกั้นห้อง ต่อมาอาคารหลังนี้ช ารุดเนื่องจากสร้างมานาน ขณะนั้น 
นายประยูร ธนสุกาญจน์ เป็นครูใหญ่ และได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนอื่น ได้มอบหมายให้ นายบานเย็น ทา
เอื้อ รักษาการครูใหญ่แทน ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2509 ได้ร่วมมือกับชาวบ้านหาเงินมาซื้อลูกกรง รอบ
อาคารเรียน เป็นเงินในขณะนั้น 1,200 บาท ซึ่งคณะครูในโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  



1 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้ประชุมครู - คณะกรรมการโรงเรียนเพื่อท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 
เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาคารเริ่มทรุมโทรม ดังนั้นชาวบ้านหนองตางู โดยมี หลวงปู่พิมพา 
ธมฺวโร เป็นประธานในท่ีประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายบานเย็น ทาเอื้อ เป็นเลขาฯ ก านันผ่อง สุทัศน์ เป็น
รองประธานในท่ีประชุม ได้ให้อาคารเรียนแบบ ป.1 ดัดแปลงให้มีมุก 2 มุก ขนาด 7 ห้องเรียนๆ ละ 7 x 9 
เมตร ยาว 63 เมตร กว้าง 9 เมตร พื้นอาคารถมดินสูง 75 เซนติเมตร พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาตอหม้อ 
คลส. ต่อกับเสาไม้ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 - 5 ปี มีประชาชนร่วมกันบริจาคเป็นเงิน 31,475 บาท และ
นายอ าเภอ มนู เพ็ญศิริ บริจาคเงินซื้อสังกะสี 12,000 บาท 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2512 การก่อสร้างจึงแล้วเสร็จ ได้น านักเรียนเข้ามาเรียนและได้ขออนุญาตเปิดเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดเยมีนักเรียนชาย 25 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวม 39 คน  

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 นายทองเปลว ผลชี ได้รักษาราชการแทนครูใหญ่ เนื่องจากนายบานเย็น 
ทาเอื้อ ได้ขอย้ายไปท าการสอนท่ีโรงเรียนวัดจิกลาด และเปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วม 1 หลัง 
1 มกราคม พ.ศ. 2520 โกวุ่น นางแร่ แซ่อุ่ย ได้มอบท่ีดินเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจาก

อาคารเรียนหลังเก่าอยู่ในเขตของวัดหนองตางู และน้ าได้ท่วมถึงอาคารเรียนในฤดูน้ าหลากเป็นระยะเวลานาน 
4 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 563,000 บาท 

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2 ช้ัน ครึ่งตึกครึ่งไม ้ยาว 42 เมตร กว้าง 140 เมตร จ านวน 10 ห้องเรียน 
1 กรกฏาคม พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณ 90,000 บาท เพื่อต่อเติมช้ันล่าง 
พ.ศ. 2524 ได้งบประมาณ 100,000 บาท สร้างบ้านพักครู จ านวน 2 หลัง 
พ.ศ. 2525 ได้งบประมาณ 36,000 บาท สร้างส้วม 4 ท่ีนั่ง 
8 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 40,000 บาท เพื่อเททางเท้ารอบอาคารหลังเก่า 
20 กรกฏาคม พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณ 30,000 บาท สร้างถุงเก็บน้ าฝน ฝ.33 
พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ 65,000 บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล 
พ.ศ. 2533 ได้งบประมาณ 360,000 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 กว้าง 10 

เมตร ยาว 20 เมตร 
15 กุมภาพันธ์ 2534 ได้งบประมาณ 150,000 บาท ต่อเติมช้ันล่าง อาคาร 317 จ านวน 3 ห้องเรียน 
30 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จ านวน 6 ท่ีนั่งพร้อมท่ีปัสสาวะ 
16 กรกฏาคม พ.ศ. 2535 ได้งบประมาณ 292,100 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เปิดเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีนักเรียนชาย 

27 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวมทั้งส้ิน 45 คน 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายทองเปลว ผลชี เกษียณอายุราชการ นายสมยศ ไกรสัย รักษาการต าแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นายวิเชียร อ่อนกลม ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  
1 มกราคม พ.ศ. 2543 นายกิติศักดิ์ ฤทธิ์บ ารุง ได้เข้ามารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 



พ.ศ. 2545 สร้างโรงอาหาร งบประมาณ 250,00 บาท 
พ.ศ. 2546 สร้างห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 200,000 บาท 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายสุชาติ เอกปัชชา ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2551 สร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ "พระครนูิภาธรรมวิสุทธิ" งบประมาณ 285,500 บาท  
พ.ศ. 2552 สร้างห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภาษา ห้องพักครู งบประมาณ 300,000 บาท 
พ.ศ. 2553 ได้รับคัดเลือกจากส านักเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นโรงเรียนดีประจ า

ต าบล ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียน 7,000,000 บาท 
พ.ศ. 2556 ได้งบประมาณจาก ธกส. ในการสนับสนุนธนาคารโรงเรียนวัดหนองตางู ในการจัดท าห้อง

และเงินสนับสนุน จ านวน 50,000 บาท และพัฒนาอาคารเรียน ห้องธุรการใหม่ รวมทั้งจัดท ากันสาดบังแดด
ทุกอาคารเรียน  
 พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 415,123 บาท จากผู้มีจิตศรัทธา ใน
การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จ านวน  340,700 บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 017 และอาคารเรียน สปช. 
105/2529 จ านวนเงิน 1,849,000  บาท 
 พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช 105/2529 จ านวน 4 ห้อง จ านวน 3,482,000 บาท  
และอาคารอเนกประสงค์ สปช 205/2526 จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  2,206,000 บาท 
 
ข้อมูลผู้บริหำร 
                 1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน    นายสุชาติ  เอกปัชชา  โทรศัพท์   08-1280-0972    
e-mail  suchat_ekpatcha@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขา การบริหารการพัฒนาองค์การ ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู ต้ังแต่ วันท่ี 1  เดือนพฤศจิกายน   
พ.ศ. 2549   จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา   9   ปี    
                 2)  ผู้ช่วยผู้บริหาร   

 นางสาวเกศราภรณ์   อุทัยชิน   
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา ภาษาอังกฤษ 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  

 นางนภาภัสสร์  ธนาถิรกุล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา เอกประถมศึกษา 
วิทยฐานะ    ครูช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานประมาณ 



ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  จนถึงปัจจุบัน  
 
 

 นายดิฐาปภัสร์  ธนวัฒนานิธิกูล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา 
วิทยฐานะ    - 
ต าแหน่ง     หัวหน้างานวิชาการ 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนวัดหนองตางู  ต้ังแต่ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน  
       3) การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนวัดหนองตางู แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบุคคล งาน
งบประมาณ  งานวิชาการ และงานบริหารท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม “บวร” คือ การมี
ส่วนร่วมของ บ้าน (ชุมชน)  วัด  โรงเรียน  โดยมีการพัฒนาตามกระบวนการ  PDCA  และ มีการวิเคราะห์
สภาพ  ปัญหาและความต้องการจ าเป็น โดยใช้ SWOT Analysis และใช้การบริหารจัดการรูปแบบ PIMPA 
Model 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรยีนวัดหนองตำงู 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ด้ำนกำรบริหำร

ทั่วไป 

งานประกันคุณภาพภายใน 

ด้านการบริหาร

วิชาการ 

ด้านการบริหาร

งบประมาณ 

ด้ำนกำรบริหำร

บุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

แผนภำพที่  1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดหนองตางู 

 



 
 

แผนภำพที่  2  ใช้กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบ PIMPA Model 
 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนวัดหนองตำงู 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นกรอบสู่การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
เอกภาพ ดุลยภาพ ระบบและมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนทุกมิติ ท้ังร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด ตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ถือเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ก  าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงาน ด้วยการน าสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ข้อหลัก คือ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  2. คนไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี 4. คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ประกอบกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) ท่ีวางกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
ดังกล่าว เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมท้ังสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในขณะ
ท่ีนโยบายรัฐบาลในสมัยปัจจุบันได้มุ่งเน้นเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปครู และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  



 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนวัดหนองตางู  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตบริการอย่างท่ัวถึง ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ และมุ่ง
ส่งเสริมนักเรียนใน ด้านดนตรี  กีฬา 
 
พันธกิจ ( Mission) 

1.  จัดการศึกษาระดับอนุบาล  –  มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  พัฒนาผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.  ระดมทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นและชุมชน 
4.  พัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
5.  จัดระบบบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
6.  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  มุ่งส่งเสริมผู้เรียนในด้านดนตรี กีฬา 
8.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 
 
 

สพป.สมรรถนะสูง โรงเรียนวัดหนองตำงูเข้มแข็ง ผลลัพธ์ 

- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- พัฒนำบุคลำกร 

- พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

- กำรบริหำรจัดกำร 

- กำรจัดกำรเรียนรู้ 

- กำรประกันคุณภำพ

- คุณภำพผู้เรียน 

- มำตรฐำนกำรศึกษำ 

โรงเรียนวัดหนองตำงูมีคุณภำพ 

ติดตำม ประเมิน / สำรสนเทศ 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 



 
 

ค่ำนิยม  (VALUE) 
    “รู้”                         คือ มีปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง 
              “รัก”              คือ การมีความรัก ความพอใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              “สามัคคี”                 คือ การร่วมกันท างานด้วยความจริงใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน 
              “มีคุณธรรม”       คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน เสียสละ 
    “อยู่อย่างพอเพียง”     คือ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยมีคุณธรรมน าความรู้  มีความเป็นไทย  ได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
3.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  ด้านสภาพแวดล้อม จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.  ด้านชุมชน ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
6.  ด้านบริหาร พัฒนาระบบบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการ 
7.  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. การระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย 

ผ่านการจัดการเรียนรู้และบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 



 

บทท่ี 2 
กำรบริหำรงำนงบประมำณ 

 
 

กำรบริหำรงำนงบประมำณ โรงเรียนวัดหนองตำงู 
การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนวัดหนองตางู เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน

เพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความ
คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนา
สถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคก์ำรบริหำรงำนงบประมำณ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 



ขอบข่ำยภำรกิจของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4. การบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงินจากคลัง  4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน  4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การน าส่งเงิน   4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 

5. การบริหารบัญช ี
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

7. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. กองทุนสวัสดิการ 
12. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 
 



ขอบข่ำยภำระงำน/กำรด ำเนินงำน ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1. กำรจัดท ำและเสนอของบประมำณ 

1.1 กำรวิเครำะห์ และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง 

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ 
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของ
เขต 

พื้นท่ีการศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 
5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ท่ี 
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

1.2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม ด าเนินการดังนี้ 
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ี 

เกี่ยวข้อง 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ 

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)  

ของสถานศึกษา 



4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key  

Performance Indicators: KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่ 

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

1.3 กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิต 

และผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2) จัดท า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure  
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปาน
กลาง  

(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ี

จะต้อง 
ท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 



2) ชุดปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา 

 
2. กำรจัดสรรงบประมำณ 

2.1 กำรจัดสรรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้ง

ผ่าน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี 
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน 
และ 

ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากร
ของแต่ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณ
ตามแผนระดมทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี 
ได้รับ 

6) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ี 
สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
8) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไป 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2.2 กำรเบิกจ่ำยและกำรอนุมัติงบประมำณ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไป 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน  



(แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 
2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่าน

เขต 
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการ
ใช้ 

งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
2.3 กำรโอนเงินงบประมำณ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
กำรโอนเงิน ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 
3. กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 

3.1 กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

ของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

3) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
4) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบ  
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 

5) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้
การ 

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
6) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ 

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 



3.2 กำรประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ 

สถานศึกษา 
2) จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ 

สถานศึกษา 
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตาม

ข้อตกลง 
การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 

4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงาน 
ประจ าป ี

5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

4. กำรบริหำรกำรเงิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกนัเงนิ

ไว้เบิกเหล่ือมป ีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
5. กำรบริหำรกำรบัญชี 

5.1 กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน  

และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
2) จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณ 

เข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้า
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ านวนเงินตาม
รายการหลังการปรับปรุง 

3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตใน
บัญช ี

แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 
4) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขาย

สินค้า 
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 



สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วย งานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยก
ประเภท 

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ท่ัวไปให้ผ่านรายการ
เข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

6) ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  
และปิดรายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอน
บัญชีรายได้แผ่นดินน าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่ง
คลัง 

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน  
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด  
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อ
ก ากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปล่ียนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 

5.2 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกดัส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ

กรมบัญชีกลาง 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 

2) จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงาน 
ทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

 



กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

5.3 กำรจัดท ำและจัดหำแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียน และรำยงำน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ 

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 

 
6. กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

6.1 กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้าง

ท้ังหมด 
เพื่อทราบสภาพการใช้งาน 

2) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้
ใช้ 

ประโยชน์ 
3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน 

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ  
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม 
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
              ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.2 กำรจัดหำพัสดุ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 



1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อ
ตรวจดู 

กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือ
กับ 

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
6.3 กำรก ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซ้ือจัดจ้ำง 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ี

เป็น 
แบบมาตรฐาน 

2) ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ 
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

3) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ  
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจ
รับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

6.4 กำรควบคุม บ ำรุงรักษำ และจ ำหน่ำยพัสดุ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สิน

ท่ีมี 
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 



 
7. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

7.1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) กำรพัฒนำก่อนมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที ่
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
เป็น 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(2) แจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ 

ประเมินผลงาน ฯลฯแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหมายหน้าท่ีให้
ปฏิบัติงาน 

(3) ด าเนินการติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง 
2) กำรพัฒนำระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (ม.79) 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

 (2) ก าหนดการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา(ID Plan) 

(3) ด าเนินการพัฒนาตามแผน 
(4) ติดตาม ประเมินการพัฒนาตามแผน 

3) กำรพัฒนำก่อนเลื่อนต ำแหน่ง (ม. 80) 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ลักษณะงาน ตามต าแหน่งท่ีได้รับ
การ 

ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(2) ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 
วิชาชีพท่ีเหมาะสม 

(3) ติดตาม ประเมินการพัฒนา 
4) กำรพัฒนำกรณีไม่ผ่ำนกำรประเมินวิทยฐำนะ (ม. 55) 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
(2) รายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



7.2 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษ 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
(1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 

ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ

เล่ือน 
ขั้นเงินเดือน 

(3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ต้องช้ีแจงเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้รายงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

(4) รายงานการส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในทะเบียนประวัติต่อไป 

2) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ควำมตำยอันเนือ่งมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
(1) แจ้งช่ือผู้ตายและข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการให้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี 
(2) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ตายเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ 

บ านาญ 
(3) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป 
3) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติงำนวิจัย 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
(1) ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลของผู้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ 

งานวิจัย จากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม ฯลฯ 
(2) ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
(3) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(4) รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

7.3 กำรเพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 



แนวทำงกำรปฏิบัติ 
กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด กรณีการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่นนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้าช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

7.4 เงินวิทยฐำนะและค่ำตอบแทนอื่น 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

7.5 งำนทะเบียนประวัติ 
1) กำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำง 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) สถานศึกษาจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 2 ฉบับ 

(2) สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ฉบับ 
(3) เปล่ียนแปลง บันทึกข้อมูล ลงในทะเบียนประวัติ 

2) กำรแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน 
ปี 

เกิด ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ประกอบด้วย สูติบัตร ทะเบียน
ราษฎร์ หลักฐานทางการศึกษา 

(2) ตรวจสอบความถูกต้อง 
(3) น าเสนอไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติการแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
(4) ด าเนินการแก้ไขในทะเบียนประวัติ 
(5) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7.6 งำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2) ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
3) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

ดิเรกคุณาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



7.7 กำรขอมีบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ผู้ขอมีบัตรกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้อง 
2) ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 
3) น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยคุม 

ทะเบียนประวัติไว ้
4) ส่งคืนบัตรประจ าตัวถึงสถานศึกษา 

7.8 งำนขอหนังสือรับรอง งำนขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ งำนขออนุญำต ลำ
อุปสมบท งำนขอพระรำชทำนเพลิงศพ กำรลำศึกษำต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงิน วิทยพัฒน์ 
และ กำรจัดสวัสดิกำร ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง 

7.9 วินัยและกำรรักษำวินัย 
7.9.1 กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริง
และ 

ความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่ังยุติเรื่องในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้ว พบว่าไม่ได้
กระท า 

ผิดวินัย หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามี
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

3) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7.9.2 กรณีควำมผิดวินัยร้ำยแรง 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

1) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

2) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาลงโทษ 

3) ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4) รายงานการด าเนินงานทางวินัยไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 



7.9.3 กำรอุทธรณ์ 
1) กำรอุทธรณ์กรณีควำมผิดวินัย 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยท่ีไม่ร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่น

เรื่อง 
ขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินัยร้ายแรง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเรื่อง
ขออุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

7.9.4 กำรร้องทุกข์ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังให้ออกจากราชการให้ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.  
ภายใน 30 นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีความคับข้องใจ เนื่องมาจากการกระท าของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

7.9.5 กำรเสริมสร้ำงและกำรป้องกันกำรกระท ำผิดวินัย 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

1) ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
2) ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะเสริมสร้าง  

และพัฒนาเจตคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
3) หมั่นสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท า

ผิด 
วินัยตามควรแก่กรณี 

7.9.6 กำรขอเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 

ต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2) ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

3) ส่งค าขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง/ 
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา และหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มี
อ านาจแต่งต้ัง 



 
7.9.7 กำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ด าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนด 

2) กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวกรณีอื่นนอกเหนือจาก 1)สถานศึกษาสามารถ 
ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้าช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

7.9.8 กำรแต่งต้ังย้ำยโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

(1) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี 

(2) บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับย้ายมาจาก
สถานศึกษา 

อื่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(3) รายงานการบรรจุแต่งต้ังและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติต่อไป 
2) กำรโอนหรือกำรเปลี่ยนสถำนะของข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ (ม. 58) 
1) เสนอค าร้องขอโอนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ 

ด าเนินการต่อไป 
(2) บรรจุแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

 
8. กำรด ำเนินงำนธุรกำร 

แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมะสม 
3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบท่ี

ก าหนดไว้ 



4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบท่ีก าหนดไว้ 
5) ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า 
6) ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 

9. กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
9.1 กำรจัดระบบกำรบริหำร 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 

1) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
2) วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระบบการท างานและ 

การบริหารงานของสถานศึกษา 
3) น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วน 

ราชการในสถานศึกษา 
4) ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนท่ัวไปทราบ 
5) ด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 
6) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ 

ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

9.2 กำรพัฒนำองค์กร 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาองค์กร 

ของสถานศึกษา 
2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากรเทคโนโลยี 

และ 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

3) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ
โครงสร้าง 

ภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
4) ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะ ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง 



และสม่ าเสมอ 
6) น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการปฏิบัติงานให้ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

10. กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ส ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2) จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ

ในการปฏิบัติภารกิจ 
5) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
6) น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ 
7) ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ 

ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

11. กองทุนสวัสดิกำร 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้ังการ

จัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
2) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
3) ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
 

12. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2) วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
3) ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 



5) ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

6) ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7) ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม 

ภายใน พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรตำมภำรงำนและอ ำนำจหน้ำท่ี 

 
 
ขอบข่ำยภำระงำนของหัวหน้ำงำนบริหำรงบประมำณ 
1. ขอบข่ำยภำรงำนทั่วไป 

ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างาน กลุ่มงบประมาณ โรงเรียนวัดหนองตางู เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการ
โรงเรียน  เกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ ท าหน้าท่ีก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ  
เพื่อให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  ให้มีอ านาจวินิจฉัยส่ังการท่ีจ าเป็นในกรณีท่ีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  และรายงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
 
2. ขอบข่ำยงำนในหน้ำที่  ก ากับ ดูแล  การด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

4. การบริหารการเงิน 
4.1 การเบิกเงินจากคลัง 
4.2 การรับเงิน 
4.3 การเก็บรักษาเงิน 
4.4 การจ่ายเงิน 
4.5 การน าส่งเงิน 
4.6 การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
 



5. การบริหารบัญช ี
5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2 การจัดหาพัสดุ 
6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

7. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. กองทุนสวัสดิการ 
12. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 
3. ขอบข่ำยภำรงำนในหน้ำที่ 

3.1 ก ากับดูแล การสร้างเสริม สนับสนุน ส่งเสริม ใส่ใจ สร้างงาน และรับผิดชอบการบริหารและการ
จัดการตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา  

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ตลอดจน กฎหมาย   
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ 

3.3 วางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.4 ออกแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานรวบรวม จัดท าเป็น เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน   

3.5 ประชาสัมพันธ์งาน นิเทศฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

3.6 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือการระดมทรัพยากร เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย  

3.7 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมส าคัญในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 



3.8 ก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งรายงานผลต่อ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

3.9 วางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ บริหาร
งบประมาณ บริหารท่ัวไป 

3.10 จัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.11 ดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นโยบายของ

โรงเรียนและท่ีก าหนดไว้ในแผนงานกลยุทธ์ 
3.12 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.13 ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
3.14 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
3.15 ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน 
3.16 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
3.17 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.18 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในฝ่ายแก่ผู้บังคับบัญชา 
3.19 เป็นท่ีปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.20 รักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
3.21 ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
3.22 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
4. ขอบข่ำยภำรงำนพิเศษ 

4.1 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู หมายเลข 3 ในกรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรยีน 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

4.2 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารโรงเรียน เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหาร บุคคลของโรงเรียน 
4.3 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบของ บุคลากรในโรงเรียน 
4.4 เสนอพิจารณาโทษบุคลากรในโรงเรียน   เมื่อมีกรณีการกระท าผิดวินัย เพื่อให้โรงเรียนพิจารณา

ด าเนินการ 
4.5 งานตรวจโรงเรียนประจ าวัน  และบันทึกเหตุการณ์ส าคัญ  การปฏิบัติงาน ส าคัญรายงานต่อ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4.6 ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ก ากับดูแลความเป็นอยู่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  

นักเรียน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน  มีความราบรื่น  เรียบร้อย  ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอนช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน  และ
ให้ความ ร่วมมือในการให้บริการชุมชน 



4.7 ให้บริการทางวิชาการของกลุ่มบริหารงบประมาณ  ด าเนินการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ตลอดจน
บริการเอกสารกลุ่มบริหารบุคคลแก่โรงเรียนหน่วยงานและผู้ท่ีมาศึกษา ดูงาน 

4.8 สร้างนวัตกรรมในการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณในโครงการหนึง่กลุ่มบริหารหนึ่ง
นวัตกรรม 

 
ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรตำมภำรงำนและอ ำนำจหน้ำที่คณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณ 

1. ร่วมบริหารและการจัดการตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์   
พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา  

2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ตลอดจน กฎหมาย   
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ 

3. ร่วมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยยึดหลักการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. เสนอแนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานรวบรวม จัดท าเป็น เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน   

5. ร่วมเป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในด้านการให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ เพื่อก าหนดเป็นนโยบาย  
ในการบริหารโรงเรียน 

6. ร่วมก าหนดแนวปฏิบัติงานให้ด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
7. ประชุมเพื่อพิจารณา เสนอแนะการแก้ปัญหาการปฏิบัติราชการตามท่ีเลขาคณะกรรมการบริหาร

งบประมาณเรียกประชุม 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรตำมภำรงำนและอ ำนำจหน้ำที่งำนนโยบำยและแผน 
 1. รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อน ามาวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพือ่
วางแผนการจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2. ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อจัดหาคณะท างานแผนของงบประมาณ 
 3. ประชุมคณะท างานแผน เพื่อวางแผน ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีงานดังนี้ 
  - รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะท างานแผน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และปัญหา พร้อมท้ังก าหนดกิจกรรมงานโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 
  - เสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณ 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - ประสานก ากับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องแผนปฏิบัติการประจ าปี 



  - ก าหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และโครงการพิเศษ 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท 
 5. บันทึกข้อมูลและสารสนเทศของส านักงาน 
 6. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
  - จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - ประชุมเจ้าหน้าท่ีพัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ หาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - ดูแลก ากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 7. ประสานเพื่อท าปฏิทินโรงเรียน 
 8. รวบรวมและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
 9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรตำมภำรงำนและอ ำนำจหน้ำที่งำนกำรเงินและบัญชี 
 1. วางแผนก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
 2. เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
 3. จัดท าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้าง 
 4. เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
 5. รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
 6. เก็บรักษาเงิน ด าเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและน าส่งเงินทุกประเภท ท้ังเงินงบประมาณ 
เงินรายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 
 7. จัดท ารายงานคงเหลือประจ าวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยก
ประเภทท้ังเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
 8. จัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน
การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
 9. จัดท ารายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่ง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
 10. เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
 11. วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน 



 12. จัดท าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ 
 13. จัดท างบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา  
 14. จัดท ารายละเอียด และรวบรวมใบส าคัญประกอบงบเดือนและจัดเก็บงบเดือน 
 15. ตรวจสอบและดูแลการสมัครเป็นสมาชิก และการกู้เงินสหกรณ์ออกทรัพย์ครูนครสวรรค์ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ 
 16. จัดท าข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว ท่ีต้องการประกันตนกับส านักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
 17. ประสานงานกับส านักงานประกนัสังคมจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันตนเองของลูกจ้าง 
 18. จัดท ารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง และน าส่งเงินต่อส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 
 19. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรตำมภำรงำนและอ ำนำจหน้ำที่งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
 1. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 2. จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติการประจ าปี 
 3. ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ในการจัดซื้อ-
จัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ  
 4. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 5. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสดุ เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และงาน 
 6. จัดท าบัญชีพัสดุ และทะเทบีบนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 7.ก ากับติดตามการจัดท าบัญชีวัดสุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และงาน 
 8. รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจ าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ าปี 
 9. จัดท าประมาณการค่าเส่ือมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
 10. จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่  B-obec และ M-obec 
 11. จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
 12. ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ำยกำรด ำเนินกำรตำมภำรงำนและอ ำนำจหน้ำที่งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
 1. ควบคุมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายรับเงินทุกประเภท 



2. ติดตามการบริหาร การเงิน การจัดท าบัญชี ทะเบียนคุมประเภทต่างๆ ท้ังการเงินและพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 4. ตรวจสอบและรายงานการใช้เงิน และผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเงนิและพัสดุ 
 5. ดูแลการรับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา และเงินรายได้สถานศึกษา 
 6. ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการเงินทุกประเภท 
 7. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
 8. ก าหนดมาตรการป้องกันความเส่ียง ในการป้องกันความเส่ียง ในการด าเนินงานนของโรงเรียน 
 9. ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่มน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานตาม
ภารกิจ 
 10. ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

11. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 


