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ความเปนมา 

 สำนักงบประมาณไดดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณเปนระบบงบประมาณ  

แบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณ 

ไดอยางมีประสิทธิผล มีความเปนธรรม และมีความโปรงใส โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณ 

แบบมุงเนนผลงาน และใหยึดหลักความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีวัตถุประสงค 

ใหหนวยงานมีอิสระในการจัดการทรัพยากรไดอยางคลองตัวมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระเบียบ 

ของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนดใหสถานศึกษามีอำนาจในการบริหารจัดการดานงบประมาณ อาทิ การปกครอง ดูแล 

บำรุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  

การมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ไดรับวงเงินและไดรับการมอบอำนาจ การมีอิสระ 

ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุ การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให ดังนั้นการบริหารงบประมาณ

ของสถานศึกษาโดยเฉพาะการแสวงหา การระดมทุนและทรัพยากรเพื่อใชในการดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรใหเปนไปตามเปาหมายอยางคุมคาและประหยัด  

 ปจจุบันสถานศึกษามีฐานะเปนหนวยงบประมาณและหนวยบริหารการเงินของตนเอง  

แตยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลแมวาจะมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย สงผลใหสถานศึกษา 

ยังขาดความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามความตองการอยางแทจริง ทั้งนี้การบริหาร 

งบประมาณของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ไดกำหนดใหสถานศึกษาสามารถจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหารายไดจากการใหบริการที่ตองนำมาใชในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน

ทางการศึกษา ที่สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีตอผูเรียน เพื่อใหการบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชีของ 

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลสอดคลองกับหลักการดังกลาวประกอบกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวย 

การศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี ตองกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดใหเปน 

อำนาจของตนไปยังสถานศึกษา ผานกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร 

แนวทางการบริหารงบประมาณ 

บทที่ ๔ 
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และการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เรือ่งการกระจายอำนาจ การบรหิารและการจดัการการศกึษาของเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐  

 จะเห็นไดวากฎกระทรวง ระเบียบ กฎหมาย และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไดมอบอำนาจ

ใหสถานศึกษามีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณภายใตกรอบการดำเนินการที่กำหนดใหอยางมีอิสระ 

รวดเร็ว มีความคลองตัวมากขึ้น และมุงกระจายอำนาจในการบริหารจัดการดานงบประมาณใหกับสถานศึกษา

อยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสถานศึกษานิติบุคคลสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดภายใตระเบียบและกฎหมายรองรับ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้ 

 

หลักการและแนวคิด 

 ๑. ยึดหลักความเทาเทียมและความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของผูเรียนในการจัดสรร

งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ 

ทางการเงิน ทั้ง ๗ ดาน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดังนี้ 

  (๑) การวางแผนงบประมาณ 

  (๒) การคำนวณตนทุนผลผลิต 

  (๓) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 

  (๔) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

  (๕) การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

  (๖) การบริหารสินทรัพย 

  (๗) การตรวจสอบภายใน 

 ๓. ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณ  

ใหเปนไปในลักษณะของวงเงินรวมแกสถานศึกษา 

 ๔. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ 

ของสถานศกึษาใหมคีวามเปนอสิระในการตดัสนิใจ มคีวามคลองตวัควบคูกบัความโปรงใส และความรบัผดิชอบ 

ที่ตรวจสอบไดจากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช 
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ขอบขาย/ภารกิจดานการบริหารงบประมาณ 

 ๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

 ๓. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

 ๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 ๕. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

 ๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

 ๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

 ๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 ๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

 ๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ๑๑. การวางแผนพัสดุ 

 ๑๒. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงิน 

งบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๓. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

 ๑๔. การจัดหาพัสดุ 

 ๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 

 ๑๖. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

 ๑๗. การเบิกเงินจากคลัง 

 ๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

 ๑๙. การนำเงินสงคลัง 

 ๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน 

 ๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 ๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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 ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

ในระบบเดิม 

 ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในระบบเดิม  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้ งงบประมาณเพื่อ เสนอตอเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.๑ วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) โดยตองเชื่อมโยง 

กับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๑.๒ จัดทำขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแก แผนชั้นเรียน ขอมูลครู  

ผูเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา เพื่อใชกำหนดเปาหมาย ผลผลิต เปาหมายกิจกรรมหลัก 

และการสนับสนุน 

  ๑.๓ ทบทวนประสิทธิภาพการใชจายตามแผนปฏิบัติการในปที่ผานมา เพื่อจัดทำประมาณ

การคาใชจายปที่ขอตั้งงบประมาณและคาใชจายลวงหนา ๓ ป ของงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน  

งบลงทุน และงบรายจายอื่นที่สอดคลองกับประเด็นกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาและเปาหมายความสำเร็จ

ที่กำหนดไว 

  ๑.๔ ประมาณการคาใชจายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแตละผลผลิต 

  ๑.๕ จัดทำกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) เปนรายละเอยีด

ของแผนงบประมาณ 

  ๑.๖ ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปน

คำขอตั้งงบประมาณตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

  ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชจายงบประมาณ 

  ๒.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ๓. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

  ๓.๑ ผูอำนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กำหนดไวใน

แผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชจายเงิน 

 ๔. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  ๔.๑ ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเปนตองขอโอนและเปลี่ยนแปลง  

เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๔.๒ ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมตองทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 

ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ กรณีที่ยังไมไดเปนผู เบิกเงินจากคลังใหเสนอผูวา 

ราชการจังหวัดผานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๕. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

  ๕.๑ รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจำปไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของแลวแตกรณี 

 ๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

  ๖.๑ กรณีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

    ๑)  จัดใหมีการตรวจสอบและติดตามใหกลุม ฝาย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล 

การปฏบิตังิานและผลการใชจายงบประมาณ เพือ่จดัทำรายงานผลการปฏบิตังิานและผลการใชจายงบประมาณ

ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด แลวจัดสงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาสภายในระยะเวลา

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 

    ๒)  จดัทำรายงานประจำปทีแ่สดงถงึความสำเรจ็ในการปฏบิตังิานทกุสิน้ปงบประมาณ  

แลวจัดสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 

  ๖.๒ กรณีสถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

    ๑)  จัดใหมีการตรวจสอบและติดตามใหกลุม ฝาย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล  

การปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ เพื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และ 

ผลการใชจายงบประมาณตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด แลวจัดสงไปยังสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกไตรมาสภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
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    ๒)  จัดทำรายงานประจำปที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นป  

งบประมาณ แลวจัดสงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

   ๗.๑ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ๗.๒ วางแผนประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดำเนนิงานของสถานศกึษา 

   ๗.๓ วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร

ของหนวยงานในสถานศึกษา 

 ๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  ๘.๑ วางแผน รณรงค สงเสริมการระดมทุนการศึกษา และทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

  ๘.๒ จัดทำขอมูลสารสนเทศและระบบการรับจายทุนการศึกษา และทุนเพื่อพัฒนา 

การศึกษาใหดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

  ๘.๓  สรุป รายงาน เผยแพร และเชิดชูเกียรติผูสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนา

สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

  ๙.๑ สำรวจความตองการของผูเรียนและคัดเลือกผูเสนอกูยืมตามหลักเกณฑที่กำหนด 

  ๙.๒ ประสานการกูยืมเพื่อการศึกษากับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

  ๙.๓ สรางความตระหนักแกผูกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 

  ๙.๔ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

 ๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  ๑๐.๑  จัดทำรายการทรัพยากรเพื่อเปนสารสนเทศ ไดแก แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา 

แหลงเรียนรูในทองถิ่นทั้งที่เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญา แหลงเรียนรูที่เปนสถานประกอบการ  

เพื่อการรับรูของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน และบุคลากรทั่วไป จะไดเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 

ในการจัดการศึกษา 

  ๑๐.๒  วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกันกับบุคคลและหนวยงาน

รัฐบาลและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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  ๑๐.๓  กระตุนใหบุคคลในสถานศึกษารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง 

ใหบริการการใชทรัพยากรภายในเพื่อประโยชนตอการเรียนรู และสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

  ๑๐.๔  ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรัพยากรภายในและภายนอก  

ทั้งทรัพยากรและธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพใหการสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 

  ๑๐.๕  ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุน 

การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๑๑. การวางแผนพัสด ุ

  ๑๑.๑  กรณีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

     ๑)  การวางแผนพัสดุลวงหนา ๓ ป ใหดำเนินการตามกระบวนการของ 

การวางแผนงบประมาณ 

     ๒)  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ใหฝายที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจางเปนผูดำเนินการ 

โดยใหฝายที่ตองการใชพัสดุจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา 

คุณลักษณะเฉพาะ หรือรูปแบบรายการและระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ (ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุที่ตองการนี้  

ตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป) สงใหฝายที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจางเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 

     ๓)  ฝายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุทำการสำรวจขอมูลรายละเอียดจากฝาย 

ที่ตองการใชพัสดุ โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำป และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซื้อ การเชา หรือการจัดทำเอง  

แลวจึงนำขอมูลที่สอบทานแลวมาจัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา แลวสงแผนที่จัดทำนี้ 

ไปใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำเปนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอไป 

  ๑๑.๒  กรณีสถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

      ๑)  การวางแผนพัสดุลวงหนา ๓ ป ใหดำเนินการตามกระบวนการของ 

การวางแผนงบประมาณ 
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     ๒)  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ใหฝายที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจางเปนผูดำเนินการ 

โดยใหฝายที่ตองการใชพัสดุจัดทำรายละเอียดพัสดุตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา  

คุณลักษณะเฉพาะ หรือรูปแบบรายการและระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ (ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุที่ตองการนี้  

ตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป) สงใหฝายที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจางเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 

     ๓)  ฝายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุทำการสำรวจขอมูลรายละเอียดจากฝาย 

ที่ตองการใชพัสดุ โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำป และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซื้อ การเชา หรือการจัดทำเอง  

แลวจึงนำขอมูลที่สอบทานแลวมาจัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา โดยในสวนที่จัดสงให

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใหรายงานเฉพาะครุภัณฑที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท และที่ดินสิ่งกอสราง 

ที่มีราคาเกินหนึ่งลานบาท (รายละเอียดสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 

๒๕๔๖) 

 ๑๒. การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใช 

เงินงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๒.๑  กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ 

สงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๒.๒  กรณีที่เปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณใหกำหนดรูปแบบรายการหรือ

คุณลักษณะเฉพาะไดโดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอน หากไมเหมาะสมก็ใหกำหนดตามความตองการ

โดยยึดหลักความโปรงใส เปนธรรม และเปนประโยชนกับทางราชการ 

 ๑๓. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

  ๑๓.๑  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสด ุ เชน สมุดโทรศัพทหนาเหลือง  

การจัดทำบัญชีผูขายหรือผูรับจาง เพื่อสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการประเมินผลผูขาย 

และผูรับจาง เปนตน 

 ๑๔. การจัดหาพัสดุ 

  ๑๔.๑  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการและคำสั่ง

มอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  ๑๔.๒  การจัดทำพัสดุถื อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าด วยการ 

ใหสถานศึกษา รับจัดทำ รับบริการ รับจาง ผลิตเพื่อจำหนาย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 ๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนายพัสด ุ

  ๑๕.๑  จัดทำทะเบียนคุมบัญชีทรัพยสินและบัญชีวัสดุ ไมวาจะไดมาดวยการจัดหา 

หรือการรับบริจาค 

  ๑๕.๒  ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

  ๑๕.๓  ตรวจสอบพัสดุประจำป และใหมีการจำหนวยพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไมใช 

ในราชการอีกตอไป 

  ๑๕.๔  พัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางกรณีที่ไดมาดวยเงินงบประมาณใหดำเนินการ 

ขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ กรณีที่ไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหขึ้นทะเบียน  

เปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

 ๑๖. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

  ๑๖.๑  จดัทำแนวปฏบิตัหิรอืระเบยีบของสถานศกึษาในการดำเนนิการหารายได โดยไมขัด

ตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ๑๖.๒  การจัดหาผลประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และอสังหาริมทรัพยที่อยู ใน 

ความครอบครองของสถานศึกษา ภายในของวัตถุประสงคของสถานศึกษา และตองไมขัดหรือแยงกับ 

นโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจของสถานศึกษา 

  ๑๖.๓  เงินรายไดที่เกิดขึ้นถือเปนเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษา 

  ๑๖.๔  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามขอ ๑-๓ ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ 

ของสถานศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๗. การเบิกเงินจากคลัง 

  ๑๗.๑  สถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผู เบิกเงินจากคลังใหยื่นหลักฐาน 

การขอเบิกเงินทุกรายการใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ 

  ๑๗.๒  สถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง ใหจัดทำและตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานขอเบิกใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ แลวดำเนินการเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัด  

ณ อำเภอ แลวแตกรณี 

 ๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

  ๑๘.๑  กรณีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง  

     ๑)  การปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับเงินและการจายเงินใหปฏิบัติตามระเบียบ 

ทีก่ระทรวการคลงักำหนด คอื ระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิและการนำเงนิสงคลงัในหนาทีข่องอำเภอและกิง่อำเภอ 

พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม แตตองไมขัดหรือแยง 

กับระเบียบดังกลาว 

     ๒)  การปฏบิตัเิกีย่วกบัการเกบ็รกัษาเงนิ ใหปฏบิตัติามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงั

กำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังในสวนของราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยอนุโลม 
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  ๑๘.๒  กรณีสถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงินตองปฏิบัติ

ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๒๐  

 ๑๙. การนำเงินสงคลัง 

  ๑๙.๑  กรณีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง การนำเงินสงคลัง

ใหนำสงตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไวตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ 

การนำเงินสงคลังในหนาที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ หากนำสงเปนเงินสดใหตั้งคณะกรรมการ 

นำสงเงินดวย 

  ๑๙.๒  กรณีสถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

     ๑)  การนำเงินสงคลังใหนำสงภายในระยะเวลาที่กำหนดไวตามระเบียบ 

การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 

     ๒)  ขั้นตอนและวิธีการนำเงินสงคลังใหเปนไปตามที่ระบบ GFMIS กำหนด 

 ๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน 

  ๒๐.๑  กรณสีถานศกึษาทีย่งัไมไดรบัการอนมุตัใิหเปนผูเบกิเงนิจากคลงัใหจดัทำบญัชกีารเงนิ

ตามระบบที่เคยจัดทำอยูเดิม คือ ตามระบบที่กำหนดไวในคูมือการบัญชีหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๑๕  

หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวแตกรณี  

  ๒๐.๒  กรณีสถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน

ใหบันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง และระบบ GFMIS ตามที่กระทรวงการคลัง

กำหนด 

 ๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  ๒๑.๑  กรณีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

     ๑)  จัดทำรายงานตามที่กำหนดในคูมือการบัญชีสำหรับหนวยงานยอย  

พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวแตกรณี  

     ๒)  จัดทำรายงานการรับจ ายเงินรายไดสถานศึกษา ตามที่ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ ตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วาดวยหลักเกณฑ อัตรา และวิธีการนำเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๒๑.๒  กรณีสถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง 

     ๑)  จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเปนไปตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง 

และระบบ GFMIS ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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     ๒)  จัดทำรายงานการรับจ ายเงินรายไดสถานศึกษา ตามที่ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วาดวยหลักเกณฑ อัตรา และวิธีการนำเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  ๒๒.๑  กรณีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง แบบพิมพบัญชี 

ทะเบียน และแบบรายงานใหจัดทำตามแบบที่กำหนดในคูมือการบัญชีสำหรับหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๑๕  

หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. ๒๕๔๔  

  ๒๒.๒  กรณสีถานศกึษาทีไ่ดรบัการอนมุตัใิหเปนผูเบกิเงนิจากคลงั แบบพมิพบญัช ี ทะเบยีน 

และแบบรายงานใหจัดทำตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง และระบบ GFMIS ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 

ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบการพัฒนา 

การบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

 ขอบขาย/ภารกิจการดำเนินงานดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตามระบบ 

การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้ งงบประมาณเพื่อ เสนอตอเลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.๑ วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) โดยเชื่อมโยงกับ 

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ 

สถานศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปที่ไดรับใหกับหนวยงานภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑.๓ จัดทำขอมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ไดแก แผนการจัดชั้นเรียน  

ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูลผูเรียน ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา เพื่อใชกำหนด 

เปาหมาย ผลผลิต เปาหมายกิจกรรมหลักและการสนับสนุน 

  ๑.๔ ทบทวนประสิทธิภาพการใชจายตามแผนปฏิบัติการในปที่ผานมา เพื่อจัดทำ 

ประมาณการคาใชจายปที่ขอตั้งงบประมาณและคาใชจายลวงหนา ๓ ป ของงบบุคลากร งบดำเนินงาน  

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบรายจายอื่นที่สอดคลองกับประเด็นกลยุทธตามแผนพัฒนา 

  ๑.๕ ประมาณการและกำหนดวงเงินคาใชจายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 

ของแตละผลผลิต เพื่อกำหนดกรอบวงเงินที่ใชจายแตละป และจัดตั้งงบประมาณเสนอตอสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  ๑.๖ วิเคราะหผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกกลยุทธ 

ของสถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบทบทวนภารกิจ และจัดทำ

กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) เปนรายละเอียดของแผนงบประมาณ 

  ๑.๗ ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปน

คำขอตั้งงบประมาณตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

  ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชจายงบประมาณ 

  ๒.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตอคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๓. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

  ๓.๑ ผู อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใชจ ายงบประมาณตามงาน/โครงการ 

ทีก่ำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำปและแผนการใชจายงบประมาณ 

  ๔.  การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  ๔.๑ ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเปนตองขอโอนและเปลี่ยนแปลง  

เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๔.๒ ขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมตองทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 

ใหเสนอตอสวนกลาง/เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวแตกรณี 

 ๕. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

  ๕.๑ รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจำปไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของแลวแตกรณี  

 ๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

  ๖.๑ จัดใหมีการตรวจสอบและติดตามใหกลุม ฝาย งาน ในสถานศึกษา รายงานผล 

การปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ เพื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผล 

การใชจายงบประมาณตอสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุไตรมาส ภายในระยะเวลาทีส่ำนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

  ๖.๒ จัดทำรายงานประจำปที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุกสิ้นปงบประมาณ  

แลวจัดสงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 ๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

  ๗.๑ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ๗.๒ วางแผนประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการดำเนนิงานของสถานศกึษา 

  ๗.๓ วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร

ของหนวยงานในสถานศึกษา 
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 ๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

  ๘.๑ ประสานและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในทองถิ่นใหเปนระบบ 

   ๘.๒ ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหลงทรัพยากรทุกประเภท

ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน 

   ๘.๓ วางแผน รณรงค สงเสรมิการระดมทนุการศกึษา และทนุเพือ่การพฒันาสถานศกึษา 

  ๘.๔ จัดทำขอมูลสารสนเทศและระบบการรับจายทุนการศึกษา และทุนเพื่อการพัฒนา 

การศึกษาใหดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุมคา และมีความโปรงใส 

   ๘.๕ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหเปนไปตามความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๘.๖ ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเปนผูจัดและ 

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินหรือทรัพยากรใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมกับภาระ 

คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเปน 

 ๙. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

  ๙.๑ สำรวจความตองการของผูเรียนและคัดเลือกผูเสนอกูยืมตามหลักเกณฑที่กำหนด 

  ๙.๒ ประสานการกูยืมเพื่อการศึกษากับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

  ๙.๓ สรางความตระหนักแกผูกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 

  ๙.๔ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

 ๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  ๑๐.๑  จัดทำรายการทรัพยากรเพื่อเปนสารสนเทศ ไดแก แหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา  

และแหลงเรียนรูในทองถิ่นทั้งที่เปนแหลงเรียนรูธรรมชาติและภูมิปญญา แหลงเรียนรูที่เปนสถานประกอบการ 

เพื่อการรับรูของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน และบุคลากรทั่วไปจะไดเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน 

ในการจัดการศึกษา 

  ๑๐.๒  วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใชทรัพยากรรวมกันกับบุคคลและหนวยงาน

รัฐบาลและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  ๑๐.๓  กระตุนใหบุคคลในสถานศึกษารวมใชทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้ง 

ใหบริการการใชทรัพยากรภายในเพื่อประโยชนตอการเรียนรู และสงเสริมการศึกษาในชุมชน 

  ๑๐.๔  ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบแหลงทรัพยากรภายในและภายนอก  

ทั้งทรัพยากรและธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพใหการสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 

  ๑๐.๕  ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุน 

การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
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  ๑๐.๖  อำนาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและไดรับการสนับสนุนจาก 

ภาคสวนตาง ๆ จะตองอยูภายใตการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 ๑๑. การวางแผนพัสด ุ

  ๑๑.๑  การวางแผนพัสดุลวงหนา ๓ ป ใหดำเนินการตามกระบวนการของการวางแผน 

งบประมาณ 

   ๑๑.๒  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ใหฝายที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจางเปนผูดำเนินการ  

โดยใหฝายที่ตองการใชพัสดุจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ตองการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา 

คุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุ (ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุที่ตองการนี้  

ตองเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป (แผนปฏิบัติงาน) และตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบพระราชบญัญตัิ

งบประมาณรายจายประจำป) สงใหฝายทีท่ำหนาทีจ่ดัซือ้จดัจางเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ 

  ๑๑.๓  ฝายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุทำการสำรวจขอมูลรายละเอียดจากฝายที่ตองการ

ใชพัสดุ โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาวาควรเปนการซื้อ การเชา หรือการจัดทำเอง แลวจึงนำขอมูลที่สอบทาน

แลวมาจดัทำแผนการจดัหาพสัดใุนภาพรวมของสถานศกึษา โดยในสวนทีจ่ดัสงใหสำนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ

ใหรายงานเฉพาะครุภัณฑที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาท และที่ดินสิ่งกอสรางที่มีราคาเกินหนึ่งลานบาท  

(รายละเอียดสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖) 

 ๑๒. การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 

ที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๒.๑  กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ 

สงใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๒.๒  กรณีที่เปนการจัดหาจากเงินนอกงบประมาณใหกำหนดแบบรูปรายการหรือ

คุณลักษณะเฉพาะไดโดยใหพิจารณาจากแบบมาตรฐานกอน หากไมเหมาะสมก็ใหกำหนดตามความตองการ

โดยยึดหลักความโปรงใส เปนธรรม และเปนประโยชนกับทางราชการ  

 ๑๓. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 

  ๑๓.๑  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดหาพัสดุ เชน สมุดโทรศัพทหนาเหลือง 

การจัดทำบัญชีผูขายหรือผูรับจาง เพื่อสำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและการประเมินผลผูขาย 

และผูรับจาง เปนตน 

 ๑๔. การจัดหาพัสดุ 

  ๑๔.๑  การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการพัสดุของสวนราชการและคำสั่ง

มอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๔.๒  ก า ร จั ด ท ำพั ส ดุ ถื อ ปฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บก ร ะท ร ว ง ศึ กษ า ธิ ก า ร ว า ด ว ย 

การใหสถานศึกษา รับจัดทำ รับบริการ รับจาง ผลิตเพื่อจำหนาย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

  ๑๔.๓  การจัดหาพัสดุดวยเงินงบประมาณตองดำเนินการให เปนไปตามระเบียบ  

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
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วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกำหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพั้นฐาน

หรือองคกรอื่นมีสวนรวมในการจัดหาโดยประเภทของพัสดุที่จัดหาตองเปนไปตามหลักจำแนกประเภท 

รายจายงบประมาณและคำสั่งมอบอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๑๔.๔  การจัดหาพัสดุดวยเงินนอกงบประมาณจะตองดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหเปนไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วาดวยหลักเกณฑ อัตรา และวิธีการนำเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  

 ๑๕. การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหนายพัสดุ 

  ๑๕.๑  จัดทำทะเบียนคุมบัญชีทรัพยสินและบัญชีวัสดุ ไมวาจะไดมาดวยการจัดหา 

หรือการรับบริจาค 

  ๑๕.๒  ควบคุมพัสดุใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

  ๑๕.๓  ตรวจสอบพัสดุประจำป และใหมีการจำหนวยพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไมใช 

ในราชการอีกตอไป 

  ๑๕.๔  พัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งกอสรางกรณีที่ไดมาดวยเงินงบประมาณใหดำเนินการ 

ขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ กรณีที่ไดมาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายไดสถานศึกษาใหขึ้นทะเบียน  

เปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

 ๑๖. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

  ๑๖.๑  จดัทำแนวปฏบิตัหิรอืระเบยีบของสถานศกึษาในการดำเนนิการหารายได โดยไมขัด

ตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ๑๖.๒  การจดัหาผลประโยชนเกีย่วกบัทีร่าชพสัด ุและอสงัหารมิทรพัยทีอ่ยูในความครอบครอง

ของสถานศึกษาภายในวัตถุประสงคของสถานศึกษา และตองไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และ

ภารกิจของสถานศึกษา 

  ๑๖.๓  เงินรายไดที่เกิดขึ้นถือเปนเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายไดสถานศึกษา 

  ๑๖.๔  การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามขอ ๑-๓ ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ 

ของสถานศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๑๗. การเบิกเงินจากคลัง 

  ๑๗.๑  สถานศึกษาไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางโดยตรง 

โดยจัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ แลวดำเนินการเบิกเงิน 

จากสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แลวแตกรณี ตามระบบ GFMIS 



คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”72 คู�มื่อการบร�หารโรงเร�ยน “ในโครงการพัฒนาการบร�หารรูปแบบนิติบุคคล”

 ๑๘. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

   ๑๘.๑  สถานศกึษาไดรบัการอนมุตัใิหเปนผูเบกิเงนิจากคลงั ใหปฏบิตัเิชนเดยีวกบัสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน ตองปฏิบัติ 

ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลังของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๑๙. การนำเงินสงคลัง 

  ๑๙.๑  การนำเงนิสงคลงัใหนำสงภายในระยะเวลาทีก่ำหนดไวตามระเบยีบการเกบ็รกัษาเงนิ

และการนำเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 

   ๑๙.๒  ขั้นตอนและวิธีการนำเงินสงคลังใหเปนไปตามที่ระบบ GFMIS กำหนด 

 ๒๐. การจัดทำบัญชีการเงิน 

  ๒๐.๑  สถานศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหเปนผูเบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางการจัดทำ

บัญชีการเงินใหบันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง และระบบ GFMIS  

ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 ๒๑. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  ๒๑.๑  จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเปนไปตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง  

และระบบ GFMIS ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

  ๒๑.๒  จัดทำรายงานการรับจายเงินรายไดสถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยหลักเกณฑ 

อัตรา และวิธีการนำเงินรายไดสถานศึกษาไปจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่เปนนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๒๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

  ๒๒.๑  สถานศึกษาที่ ได รับการอนุมัติ ให เปนผู เบิก เงินจากคลั ง/กรมบัญชีกลาง 

แบบพิมพบัญช ี ทะเบียน และแบบรายงานใหจัดทำตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง และระบบ GFMIS  

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 ๒๓. การพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงบประมาณ 

  ๒๓.๑  กำหนดรูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงบประมาณตามบริบทของสถานศึกษา 

  ๒๓.๒  พัฒนารูปแบบนิติบุคคลดานการบริหารงบประมาณ 

  ๒๓.๓  ติดตาม ประเมินผล รับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงาน 


