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คู่มือการปฏบิัติงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

 

โรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงบประมาณและแผนงานคนโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษา 
การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาของ สพฐ. กลุ่มงบประมาณและแผนงานได้จัดงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน 
ที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน ในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการ
ศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดย
มุ่งหวัง ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มงานงบประมาณและแผนงานคู่มือฉบับนี้ได้บรรจุ
เนื้อหาสาระเพียงขอบข่าย ตามกรอบงานที่บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงานวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและคณะทางานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าให้คาแนะน าข้อเสนอแนะและขอขอบคุณคณะท างานในกลุ่ม

บริหารงานบุคคลทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่นอุทิศทุ่มเทอย่างดียิ่ง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

ชื่อและท่ีตั้ง 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ที่ตั้ง หมู่ที่ 13 บ้านเพ้ียฟาน ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง             

จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000  พื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่  โทรศัพท์ 087 – 862 – 6542   

e – Mail: peaphannontoon@gmail.com     website: http://www.phiafan.ob.tc  

 โรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ที ่1 สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประวัติสถานศึกษา 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2484 โดยอาศัยศาลาวัดราษฎร์สังขร มีนายอ านวย เป็นครูใหญ่ เปิด

สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

เมื่อ พ.ศ.2496 มีราษฎรอุทิศที่ดินด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ประมาณ 3 ไร่เศษ จึงได้ปลุกสร้างอาคารเรียน 

1 หลัง โดยอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์ 

ปี พ.ศ.2524 ได้ย้ายอาคารเรียนไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 700 

เมตร มีผู้บริจาคที่ดินได้แก่ นายส ารอง - นางทองเพชร รังสีปัญญา และนายทองดี-นางคูณ ทิพพอาจ จ านวน 

12 ไร่ เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีนักเรียนมาจากบ้านเพี้ยฟานและบ้านโนนตุ่นมา

เรียน 

ปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 420,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก. 

จ านวน 1 หลัง 3 หอ้งเรียน และนายมา เสาร์สิงห์ บริจาคเสารั้วคอนกรีตจ านวน 200 ตัน 

ปี พ.ศ.2526 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:peaphannontoon@gmail.com
http://www.phiafan.ob.tc/


2 

 

วิสัยทัศน์ (vision) 

 “โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สุขนิสัยดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้มันเทคโนโลยี มีทักษะในการ

ด าเนินชีวิต ความหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 “สุขนิสัยดี มีความสุข” 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 “คุณธรรมชีวี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม” 
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ขอบเขตการบริหารงานกลุ่มงบประมาณและแผนงานในโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ บุคคลที่ผู้อานวยการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหาร 
งบประมาณ และสานักงานกลุ่มงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหาร
งบประมาณ ให้ดาเนินอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้  

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
2. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จัดทาและเสนอคา

ขอ จัดตั้งงบประมาณและติดตามประเมินผลงาน  
3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ 

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
5. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
6. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทาข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
7. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ดาเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย  
8. บริหารงาน วางแผน กากับ และติดตามผลจัดทาสารสนเทศของกลุ่ม  
9. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
10. จัดทาแผนการจัดทาข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ  
11. ประสานทุกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัด  
12. กากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
13. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจาปีและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ  

15. รวบรวมและจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
16. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  
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1) วิเคราะห์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการ ศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ 
เป้าหมาย การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement: PSA) ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต 
(Service Delivery Agreement: SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการดาเนิน
งานของสถานศึกษาที่ต้อง ดาเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของ
เขตพ้ืนที่ การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  

4) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/
โครงการ  

5) จัดทาข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่มี ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ 

 2. การจัดทาแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมดาเนินการดังนี้  

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง  

2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ
ประเมิน สถานภาพของสถานศึกษา  

3) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของ 
สถานศึกษา  

4) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
5) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ ์(Outcomes) และชี้ตัววัดความส าเร็จ (Key 

performance Indicators: KPIs) โดยจัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
6) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่

สอดคล้องกับ ผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทาร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7) จัดทารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและนาเสนอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง 



5 

 

 3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

1) จัดทารายระเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต
และ ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับความส าคัญ
ของแผนงาน งาน โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ วิธีจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ  

2) จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework: MTEF) วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณท่ี ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดาเนินการใน 
๓ ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้
ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ  

3) จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย  

4.) จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่ต้อง
ทากับ เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 
4. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา  

1) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้ง
ผ่านเขต พ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่ เขตพ้ืนที่
การศึกษา แจ้ง ตลอดจนตรวจตอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร  

3) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และ
ตาม แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลาดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ 
ทรัพยากรของแต่ละ สายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงิน
นอกงบประมาณตามแผนระดม ทรัพยากร  

4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ  

5) จัดทารายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) แผนปฏิบัติการประจาปี 
งบประมาณซึ่งระบุ แผนงาน งานโครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอก
งบประมาณท่ีได้ ตามแผนระดมทรัพยากร  

6) จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานในสถานศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
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  7) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  

8) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไป

ด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 

  

2. งานการเงินและการบัญชี  
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานการเงินและการบัญชี ดาเนินงานเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบของทาง ราชการในเรื่องต่อไปนี้  

1. การเบิก -จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
2. จัดทาทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
4. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  
5. น าส่งเงิน โอนเงิน การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทาเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจาปี  
7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  
8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของ 

สถานศึกษา  
10. จัดท าบัญชีประจาวันให้ครอบคลุมการรับ–จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวัน 

ทาการ  
11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจาวันและงบ 

ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  
12. จัดท ารายงายประจ าเดอืนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด  
13. จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่ก าหนด  
14. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอน

เงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
15. จัดท าบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
16. จัดท ารายงานการเงินและงบการเงิน  
17. เก็บรักษาใบเสร็จท าบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ 

18. จัดท าบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  
19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
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20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์  
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง และดา

เนินการตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด ใน
เรื่องต่อไปนี้  

1. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้
เป็นไป ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้
จ่ายเงินของ โรงเรียน หรือตามคาสั่งของโรงเรียน และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด  

2. ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และ
การ ลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน  

3. ดูแลการซ่อมบ ารุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดให้มีแผนปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเอาไว้ มีการจัดงบประมาณเพ่ือ 
การนี้อย่างพอเพียง และให้มีการซ่อมบารุงอยู่เสมอ  

4. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุประจาปี มีรายงานการตรวจรับ –จ่าย 
รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจาหน่ายพัสดุและเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นประจาทุกปี  

5. ดูแลการให้บริการด้านพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทันตา 
ก าหนดเวลา  

6. ควบคุมการจัดท าเอกสาร แนะนาวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ที่จ าเป็น จัดท าแบบ
รายงาน แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างไว้บริการ  

7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ ผู้อา
นวยการลงนาม  

8. ควบคุมดูแลและบ ารุงรักษายานยนต์ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วย รถราชการ พ.ศ. 2523 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

9. จัดท าทะเบียนอาคารสถานที่ ดูแลและบ ารุงรักษาอาคารและบ้านพักของทางราชการ เช่น บ้านพัก
คร ูบ้านพักภารโรง และบ้านพักนักเรียน เป็นต้น ในกรณีท่ีชารุดเสียหายเนื่องจากเก่าและใช้งานนาน การขอ
อนุญาต ปรับปรุง ต่อเติม ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนอาคารที่ราชพัสดุ และขออนุมัติรื้อถอนถ้าจาเป็นการดา
เนินการรื้อถอน ต้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุประจาปี ทุกสิ้นปีงบประมาณ  
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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4. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. วางแผนการดาเนินงาน โดยการป้องกันความเสี่ยง  
2. การจัดทาแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงาน การประเมินความเสี่ยง 

รวมทั้ง การตรวจสอบทางการเงิน  
3. ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสและป้องกันความเสี่ยง  
4. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดาเนินงานของ

สถานศึกษา เป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อหน่วยเหนือ ตามแบบการค านวณต้นทุนผลผลิต  
5. การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพราะ
ผู้ตรวจสอบภายใน ถือเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญอย่างหนึ่ง ของผู้บริหาร ที่จะช่วยในการช่วยสอบทาน 
ความถูกต้องของการดาเนินงาน ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ด้วยการสนับสนุนให้ ทุก
หน่วยงานในโรงเรียนมีระบบปฏิบัติงานที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม โดยทาการสอบทาน เพ่ือหา 
ข้อเท็จจริง (Fact Finding) รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารทราบ เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ในเชิง 
สร้างสรร และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายใน (Internal 
Control) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไป
ตาม นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ของหน่วยงาน  

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริต
รั่วไหล  

4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องเหมาะสม 

5. ปฏิบัติงานอื่น ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร 
นอกเหนือจาก แผนการตรวจสอบประจาปี คณะกรรมการผู้ตรวจสอบการเงินและบัญชี  

1. ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจานวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชีรวมทั้ง
เอกสาร ทางการเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรม งาน/โครงการภายในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวม (อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง)  
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2. ตรวจรายการต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น บัญชีประจาวัน หรือบัญชีรายวัน เพ่ือให้
เชื่อแน่ว่า การบันทึกจานวนเงินและรายการต่างๆในสมุดบัญชี เป็นไปโดยความถูกต้อง  

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท 
นับเงินสด และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร  

4. ตรวจสอบจานวนเงินที่รับมาและจ่ายไปตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซ้ือขาย  
5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่าและวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด  
6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสดใบเสร็จซื้อของ

และใบเสร็จ แสดงค่าใช้จ่าย  
7. ตรวจสอบรายการสิ่งของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน  
8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช่น เอกสารแสดงก าไรและขาดทุน  
9. รายงานแสดงรายการต่างๆ โดยละเอียดเช่น ต้นทุน สินทรัพย์หนี้สิน ปริมาณการขายก าไร

สุทธิและค่า เสื่อม  
5.งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  

หน้าที่และความรับผิดชอบ งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ ดา
เนินการ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและบุคลากร โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยต าแหน่ง  
2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
3. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษาก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา

ตาม มาตรฐาน การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  
4. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี  
5. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี  
6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด  
8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ 

แผนปฏิบัติการประจาปี  
2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุน  
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3. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
4. จัดกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  
5. เก็บรักษาเงินและด าเนินการตามระเบียบการเงิน กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

การเงิน ประเมินผล  
6. รายงานผลการด าเนินงาน  
 

7. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารสนเทศฝ่าย มีหน้าที่ จัดรวบรวมข้อมูล สถิติและงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณให้เป็นระบบ โดยมี หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยต าแหน่ง  
2. จัดระบบ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ  
3. เก็บข้อมูลสถิติการเรียนการสอน การทดสอบร่วมกับงานทะเบียนวัดผล  
4. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครู  
5. จัดป้ายนิเทศ และเสนอข้อมูลทางวิชาการ  
6. รวบรวมข้อมูล และจัดท าเอกสารสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ  
7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลส าเร็จของงาน ต่อสาธารณชนทราบ  
8. งานโครงการตามนโยบาย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
9. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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