


 
 

การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มี
ความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความ
สะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพชั้นสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้า 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 



วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี 2565 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใช้สื่อเทคโนโลยียุค
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทย และก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความ เป็นไทย 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์  

1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพ

มาตรฐานระดับสากล 
6. ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
7. การท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
8. ครแูละนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร (ยุทธศาสตร์)  

1. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท  
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน เรียนจนจบหลักสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและม่ันคงในชีวิต 
3. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
4. จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศรูปแบบเพ่ือเด็กพิการ 

เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให้มีความเหมาะสมและเต็มศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับ
คุณภาพตามมาตรฐาน 

5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
6. วางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม แก่เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ 

เช่น บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
7. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ

เสมอภาค 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุกประเภท 

เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์ท่ี8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1. ส่งเสริมการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถิ่น และผู้เรียน 

2. ใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 
5. สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริต  เพ่ือ

ความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย เช่น ครู ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ที่ท างานสถาน
ประกอบการใน/นอกพ้ืนที ่

6. ส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ O – NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 



7. จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ  และวิชาชีพ เพ่ือรองรับการมี
อาชีพตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และสู่มาตรฐานสากล 

9. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเรียนต่อ ให้มีวิธีการ
คัดเลือกท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกเหนือจากการวัดความรู้ และความสามารถใน
การสอบแข่งขัน 
 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 4 ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์ท่ี8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

1. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของคร ูผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
  1.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาการคิด และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
  1.2 พัฒนาครูที่มีอยู่ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
  1.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา และโดยเพ่ือนครู ทั้งในโรงเรียน
เดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  1.4 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรือ
อ่ืนๆ และในองค์กร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงาน 
  1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ได้ในระดับดี 
 2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างานสอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  3.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นครูมืออาชีพ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท้ังด้าน 
   1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   2) การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   3) การมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม 



  3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและรายได้ของคร ู
 4. สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 5. ประสานและสนับสนุนให้กับองค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมและจัดสรรครูที่มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
  
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์ท่ี 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 เป้าประสงค์ท่ี 7 การท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
3. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลากหลาย

มิต ิเน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วย

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บูรณาการการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา

คุณภาพ ตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 
6. พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. สร้างเครือข่าย/กลไกที่ สามารถรับรู้ปัญหา  และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ 

ไม่เหมาะสม/ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว 
8. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร 
 9.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของโรงเรียน  
 9.2 ประสานทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนทุกภาคส่วน 
11. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/เรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และติดตาม

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
12. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการท างานของโรงเรียนให้

มากขึ้น 



13. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  และองค์คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

14. ส่งเสริมให้มีการเชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ท่ี 5 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

เป้าประสงค์ท่ี 6 ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
 เป้าประสงค์ท่ี8 ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความเป็นไทย 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วย

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพ้ืนที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออ่ืนๆ และ

ในองค์กร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกหน่วยงาน 
 6. สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบาทหน้าที่โดยทั่วไปของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ 

1.1 การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
1.1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

  1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่  เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
  4) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 
  5) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 
  3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
1.1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 
ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการดังนี้ 
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

  2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา 
  3) ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective) ของ
สถานศึกษา 



4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
  6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
  8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 
 

1.1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 

  1) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงานงานโครงการ 
เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้พ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
  2) จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่
ผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้าพร้อมกับปรับแผนงาน งาน/
โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
  3) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
  4) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที  ่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) คูม่ือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา สพฐ. 



1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
1.2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

  1) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
  2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขต
พ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
  3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที  ่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
  4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสาย
งาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 

5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคลอ้งกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  6) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงาน งาน/โครงการที่สอดคล้อง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

7) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  8) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3) คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา สพฐ. 

 
1.2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 

  1) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่า
ครุภัณฑ์และค่าท่ีดิน และก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 
  2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 
  3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 



กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
1.2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

2. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.1 การจัดการทรัพยากร 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ รายงาน
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 
2.2 การระดมทรัพยากร 
แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท 
ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

3. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

4. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่งสนับสนุน 
เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

5. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

6. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ 

 



กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสพฐ. 

 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ประกาศ ณ 
วันที่ 20 ต.ค. 2554 
 

2.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ามาซึ่งรายได้และ
ผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดท าทะเบียนข้อมูล 
 2. จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้ และผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4. ดูแลและจัดหารายได้ 
 

3. การบริหารการเงิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิ ก

เหลื่อมปีให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
3.1 การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 1. จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยก าหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และ
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

2. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 

 3. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการใช้งบประมาณ
การศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

 
3.2 การเงินโอนงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 การโอนเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 



 3.3 การการบริหารการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 
 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดงานการเงินมีการแยกเป็นงานการเงิน
งบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 
 
4. การบริหารบัญชี 
  4.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. บันทึกบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า หรือการ

ให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินนอกงบประมาณ การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้า
คงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ า และ ค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนการรับเงินบริจาค การ
รับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมการเงิน 
  2. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากส่วนราชการผู้เบิก ส าหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวันและงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ การตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีย่อยและทะเบียน 

4. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจากการบันทึก
ตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อย่อก ากับพร้อมวัน เดือน ปี 
แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 
2) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 
3) คู่มือการบัญชี ส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
4) ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 
4.2 การจัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 



 2. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินงบ
กระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี ให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) คู่มือการบัญชี ส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
2) ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 
4.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

 จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าข้ึนเพ่ือจ าหน่ายจากแจก 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) คู่มือการบัญชี ส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 
2) ระบบควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 
 

5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
5.1 การจัดท าข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. ตั้งกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
2. จ าหน่ายบริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ประโยชน์ 

 3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้งานปัจจุบัน ทั้งที่ใช้งานปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกเป็นทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
 4. จดทะเบียนที่เป็นราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการและยังไม่สมบูรณ์
ให้ประสานกับกรมธนารักษ์เพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จดทะเบียนคุมในส่วนของ โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
6. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
 
 
 



5.2 การจัดหาพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้
พัสดุที่ยังไม่มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตามมาตรฐานล่าง 
 2. จัดท าแผนระยะปานกลาง เพ่ือจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและร่วมมือกับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดหากฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

5.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบมาตรฐาน 
 2. ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายงานในกรณีไม่เป็นมาตรฐานโดยด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 3. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะประกาศจ่าย/ขายแบบรูปรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการจัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับให้มอบ เรื่องแก่เจ้าหน้าที่
การเงิน ส่งเอกสารเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
5.4 การควบคุม บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
แนวทางการปฏิบัติ 
1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2. ก าหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 

 4. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพใช้งาน
ได้ให้คณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518 
 

6. การตรวจสอบภายใน 
แนวทางการปฏิบัติ 
 1. วางแผนการตรวจสอบการด าเนินงาน 
 2. ด าเนินการตรวจสอบบัญชีทั้งเงินงบประมาณนอกงบประมาณและเงินอ่ืนๆให้ถูกต้องครบถ้วน 



 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. ท าการประเมินความเสี่ยงความควบคุม 
 5. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 6. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน พร้อมก าหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
 7. ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 8. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
 9. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยง 
 10. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

7.การด าเนินการงานสวัสดิการร้านค้า 
แนวทางการปฏิบัติ 
 1. วางแผนและบริหารงานโครงการสวัสดิการร้านค้าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2. จัดสถานที่จ าหน่ายและจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตามความเหมาะสม 
 3. ให้การบริการด้านการจ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียนและบุคลากรในราคายุติธรรม 
 4. จัดท าทะเบียนและสมุดบัญชีทุกประเภทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ง่าย 
 5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

8.การด าเนินการงานธนาคารโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
1 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกรู้จักการประหยัดและมีวินัยรักการออม 
2. คัดเลือกนักเรียนที่มีจิตอาสาเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 
3. ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 
4. ควบคุมดูแลนักเรียนปฏิบัติงานรับฝากเงินและถอนเงินจากนักเรียนเป็นประจ า 
5. ควบคุมดูแลเงินฝากของนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือน าฝากธนาคารออมสิน สาขาย่านตาขาว 
6. ควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงินของธนาคารโรงเรียน 
7. สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่รับผิดชอบงานธนาคารโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 

9.การด าเนินการงานยานพาหนะ 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1. จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครู และ
บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
 2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณา จัดและให้บริการพาหนะ แก่
บุคลากร 

3. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 



 4. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงเพ่ือให้พาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา ให้ค าแนะน าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัต ิ
 
10. การด าเนินการงานส านักงานบริหารงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสาร หนังสือภายใน – ภายนอก 
2. ร่าง พิมพ์ บันทึก หนังสือราชการ ค าสั่งต่างๆ พร้อมประสานงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. บันทึก และพิมพ์รายงานการประชุม 
4. เสนอแฟ้มให้ผู้อ านวยการ เพ่ือทราบ, ลงนาม, สั่งการ 
5. ด าเนินงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณ 
6. ด าเนินงานพัสดุฝ่ายบริหารงบประมาณ 

6.1 จัดท าทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.2 ลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.3 ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์ 
6.4 ด าเนินการเบิก-จ่าย วัสดุส านักงานให้กลุ่มงานต่างๆ 
6.5 บ ารุง-รักษา พัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมด 
6.6 ด าเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี 
6.7 ด าเนินการขออนุญาตจ าหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์ 
6.8 ควบคุมการยืม และส่งคืน พัสดุ-ครุภัณฑ์ 

7. ด าเนินงานแผนงาน โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่าย ท างบประมาณของฝ่ายเสนอเพ่ือรับการ
จัดสรรฯจากคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 
11. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

11.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

  1) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตมาส 

3) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
  4) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
  5) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 



6) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

11.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

  1) ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ
สถานศึกษา 

2) จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
  3) สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 

4) ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนและบุคลากรได้ด าเนินการแล้วเสร็จในรอบปี 




