
 



กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ   

การบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษา

อย่างเป็นอิสระ  คล่องตัว  สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ และมีความ

รับผิดชอบ  โรงเรียนนิติบุคคล  นอกจากมีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว  ยังมีอ านาจหน้าที่ตามที่ 

กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน

ที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ  2546  ลงวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546 

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงก าหนดให้

โรงเรียนนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 

2. ให้โรงเรียนมีอ านาจปกครอง  ดูแล  บ ารุง  รักษา  ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้

บริจาคให้  เว้นแต่การจ าหน้ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โรงเรียน  ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธ์ิหรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่างๆ  ที่มีผู้อุทิศให้หรือ

โครงการซื้อ  แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรียนด าเนินคณดีเป็นผู้ฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง  ผู้บริหารจะต้องด าเนินคดีแทน

สถานศึกษาหรอืถูกฟ้องร่วมกับสถานศึกษา  ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ  ในกรอบ

อ านาจ  ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว 

5. โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ 

แนวคิดหลักในการบริหารงานบคุคล 

 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ  ในการบริหารจัดการมีความ

คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธิแ์ละบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร

จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้ 

2. เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอ และประสิทธิภาพ 

 

 



ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 

ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
1. งานงบประมาณ 
 และแผนงาน 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
 

งานนโยบาย และแผนงานโครงการ (แผน 4 ป ีและแผน 1 ปี) 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2. จัดท า และเสนอของบประมาณ 
3. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
4. หลอมรวม และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
5. เสนอแผนการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. สรุป และรายงานการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อผู้อ านวยการ  
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานการเงิน และบญัชี 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
 

การจัดท าบัญชีการเงิน 
1.จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จ และรายงานการใช ้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่ง สพม.11 
2. จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา และรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 
 3. บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงิน งบประมาณการรับเงินรายได้และการจ่ายเงิน 
งบประมาณ  
4. สรุปรายการบันทึกบัญชีทกุวันท าการ สรุป รายการรับจ่ายเงินผ่านบัญชี แยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง  
5. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณโดยปรับ รายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย / รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า / รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใชไ้ป ระหว่างงวด
บัญชี ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูและหนีสู้ญ  
6. จัดท าบัญชีการเงิน จัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงินรวมทั้งจัดท าและจัดหาแบบพิมพ ์
บัญชีทะเบียน และรายงาน  
7. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิก จ่ายเงินทุกประเภท 
 8. ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2545  
9. จัดท าบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได ้สถานศึกษาตามระเบียบบัญช ี
10. จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  
11. เก็บรักษาใบเสร็จท าบัญชคีวบคุมการใช้ใบเสร็จ เก็บเงินบ ารุงสถานศึกษา พร้อมทั้งท าทะเบียน
คุม 
 12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 



ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
3. การบริหารพัสดุ และ
สินทรัพย ์
นางสาวเนตรชนก มีนวลชื่น 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
 

1. ด าเนินการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ตามแนวปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
3. การจัดหาพัสดุ 
4. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ 
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจา้ง 
5. การควบคุม บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสด ุ
6. การจัดซื้อ ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 ด้วยเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 
7. การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ(e-gp) ในกรณีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 
8. จัดท าบัญชวีัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และ 
ลงรหัสที่ครุภณัฑ์นั้น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
9. ด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ าปี 
10. ให้บริการเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 
11. ควบคุมคลังพัสดุ จัดเก็บพัสดุและจ่ายพัสดุตามใบเบิกที่หัวหน้าหน่วยพัสดุอนุญาต 
12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.งานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 
นายธีระวัฒน์ ศรีภักด ี
 

1. จัดท าแผนงาน /โครงการส าหรับงานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  
2. จัดซื้อ จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องบริการห้องพิเศษ 
ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
3. จัดเครื่องมอืรักษาความปลอดภัยในอาคาร ติดต้ังในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที 
4.. จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ตกแต่งอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี 
ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบรอ้ย มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
5. ประสานงาน กับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอ้ี และอื่น ๆให้อยู่
ในสภาพที่เรียบร้อย 
6. ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
8. ติดตาม ดูแลให้ค าแนะน าในการใช้อาคารสถานที่ โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษา
ทรัพย์สินสมบตัิของโรงเรียน 
 9. ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจ าหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ 
 10. ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์ และความ
ต้องการของบุคลากรในโรงเรยีน 



ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
 11. อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดท าสถิติการ
ให้บริการ และรวบรวมข้อมูล 
 12. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษาต่อผู้อ านวยการ 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.งานตรวจสอบภายใน 
นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
 

1.วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง 
3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4.วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 
6. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ระเบยีบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 

6. งานธนาคารโรงเรียน 
นางสาวนันทวดี ใจห้าว 
 

1. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการประหยัด การออมและเห็นความส าคัญของระบบบริการของธนาคาร 
– การเงิน 
2. ประสานงานกับธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ ์
 3. ให้บริการรบัฝาก - ถอนเงินให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน  
 4. จัดท าบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล 
5. จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมาเปิดบัญชีและเพ่ิมเงินฝาก จัดหา
ของขวัญเพื่อมอบให้สมาชิกเป็นรายเดือน/ปี เพื่อเป็นก าลังใจ 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

 
 


