
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๒ 

 

การบริหารงานงบประมาณ   
---------------------------- 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้           
ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้
เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอำนวยการ ความ
สะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบ 

๒. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่ายภารกิจ 

๑. การจดัทำและเสนอของบประมาณ 
๑.๑ การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
๑.๒ การจดัทำแผนกลยทุธ์หรือแผนพัฒนาการศกึษา 
๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

๒. การจดัสรรงบประมาณ 
๒.๑ การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

๔. การบริหารการเงิน 
๔.๑ การเบิกเงินจากคลัง 
๔.๒ การรับเงิน 
๔.๓ การเก็บรักษาเงิน 
๔.๔ การจา่ยเงิน 
๔.๕ การนำส่งเงิน 
๔.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๓ 

 
๕. การบริหารบัญช ี

๕.๑ การจดัทำบัญชีการเงิน 
๕.๒ การจดัทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

๖. การบริหารพัสดุและสนิทรัพย ์
๖.๑ การจดัทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
๖.๒ การจดัหาพัสดุ 
๖.๓ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคณุลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาวัสด ุและครุภัณฑ์ 

๗. การดำเนินงานสารบรรณ 
๘. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 
ขอบข่ายภาระงาน/การดำเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

๑.๑ การวิเคราะห ์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตรร์ะดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๒) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการศึกษาของสถานศกึษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศกึษา 
และตามความต้องการของสถานศึกษา 

๓) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพืน้ที่การศกึษาดา้น
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลติขององค์กร และผลผลติ งาน / โครงการ 

๔) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศกึษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.๒ การจัดทำแผนกลยทุธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ

ดังนี้ 
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
๒) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์  ของสถานศึกษา 
๓) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
๔) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๕) กำหนดเป้าหมายของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที ่สอดคล้องกับผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
๖) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
๗) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๔ 

 
๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

๒) จัดทำ กรอบประมาณ การรายจ่าย โดยวิเคราะห์นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการ
ใน ๔ ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

๓) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่าย เสนอต่อเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

๔) จัดทำร่างข้อตกลงบรกิารผลผลติ (รา่งข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำ
กับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
๒) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่าน

เขตพื้นที ่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื ่องนโยบาย  แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที ่เขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

๔) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และ
ตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร 

๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
๖) จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ  ซึ ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่

สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
๗) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
๘) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๙) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๕ 

 
๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น  งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ  

๒) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาส 
 ๓) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติการใช้

งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
 

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
๒) จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
๓) จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
๔) ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
๕) จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ

ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
๖) รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๗) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา 

๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด  ของสถานศึกษา 
๒) จัดทำตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของผลผลิตที ่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
๓) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
๔) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปี 
๕) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๖ 

 
๔. การบริหารการเงิน 

๔.๑ การควบคุมเงินคงเหลือ 
๔.๑.๑ จดัทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครัง้ที่มีการรับ – จ่ายเงิน โดยถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

และเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศกึษาลงนาม 
๔.๑.๒ ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทที่แสดงตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตรงกับยอด

คงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และทะเบียนคุมการรับ 
๔.๑.๓ ยอดเงินสดคงเหลือ มีอยู่จริงครบถ้วนและตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

    ๔.๑.๔ ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร และทะเบียนเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวันรวมทุกบัญชีตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

  ๔.๑.๕ ยอดเงินฝากส่วนราชการผู้เบิกตามสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) ตรงกับรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน 

๔.๒  การเก็บรักษาเงิน 
๔.๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
๔.๒.๒ กรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด 
๔.๒.๓ การเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารของเงินแต่ละประเภท เป็นไปตามวงเงิน 

อำนาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศกึษา   
เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท./อบต.) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

๔.๒.๔ นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง วันใดมีเงินรายได้เก็บไว้เกินกว่า 
๕๐,๐๐๐ บาท มีการนำเงินส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน ๗ วันทำการ 

๔.๒.๕ เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการนำส่งสรรพากรในท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่จ่ายเงิน 
๔.๓  การควบคุมการรบัเงิน 

๔.๓.๑ มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้ทำหน้าที่รบั – จา่ยเงินอย่างชัดเจน 
๔.๓.๒ ผู้ทำหน้าที่จัดเก็บ หรือรับชำระเงิน เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๓.๓ มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ที่

ชำระเงินทุกครั้ง 
๔.๓.๔ ใบเสร็จรับเงินระบุข้อมูล รายละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ 
๔.๓.๕ ยอดเงินในใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ 

๔.๔  การควบคุมการจ่ายเงิน 
๔.๔.๑ การจ่ายเงินแต่ละประเภทตรงตามวัตถุประสงค์ และระเบียบหรือข้อกำหนดของเงินนั้น 
๔.๔.๒ การจ่ายเงินทุกรายการได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 

  ๔.๔.๓ มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการที่จ่ายเงิน และยอดเงินที่จ่ายตรงกับที่
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
  ๔.๔.๔ ใบสำคัญคู่จา่ย ทีเ่ป็นใบเสร็จรับเงินเจ้าหน้ี มีสาระสำคัญครบถ้วนตามแบบที่
กระทรวงการคลังกำหนด 

๔.๔.๕ ผู้จา่ยเงินได้ลงลายมือชื่อรับรองการจา่ยพร้อมทั้งชื่อตวับรรจง และ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
กำกับไว้ที่หลักฐานการจา่ยทุกรายการ 

 

 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๗ 

 
๔.๕  การจัดทำบัญชี 

  ๔.๕.๑ มีการจัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เป็นปัจจุบัน และบันทึก
รายการรับและนำส่งเงินถูกต้องตรงตามหลักฐาน 
  ๔.๕.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อควบคุมเงินแต่ละประเภท ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบันและการบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้องตรงตามหลักฐาน 
  ๔.๕.๓ มีการจัดทำทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เพื่อใช้ควบคุมเงินฝาก
ธนาคาร ครบทุกบัญชี  

๔.๕.๔ มีการจัดทำสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการบันทึกควบคุมการฝาก
ถอนเงินกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถูกต้องครบถ้วนทึกรายการถูกต้องตามหลักฐาน 

๔.๕.๕ ทุกสิ้นวันทำการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    ทำการตรวจสอบการ
บันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยกำหนด 
๔.๖  การจัดทำรายงานการเงิน 

๔.๖.๑ ทกุสิ้นเดือนมีการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ดังต่อไปนี้ 
๔.๖.๒ สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วนัทำการสุดทา้ยของเดือน โดยยอดเงินคงเหลือ 

แต่ละประเภทในรายงานฯ ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทุกทะเบียน  
๔.๗  การตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวัน 

           ๔.๗.๑ มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวันตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงิน 

๔.๘  การควบคุมเงินยมื 
๔.๘.๑  การจ่ายเงินยืม 

       ๔.๘.๒  สัญญาการยืมเงินเป็นแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด  และมีสาระสำคัญครบถ้วน 
       ๔.๘.๓ มีการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบสัญญาการยืมเงิน 

๔.๘.๔ ไม่มีการให้ลูกหนี้ยืมเงินครั้งใหม่โดยที่ยังมิได้ส่งใช้เงินยืมรายเดิม 
๔.๘.๕ การส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 

๔.๙  การควบคุมใบเสรจ็รับเงิน 
๔.๙.๑ มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึกรายการถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
๔.๙.๒ ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษาใช้วิธีการขีดฆ่า   จำนวนเงิน และเขียนใหม่ทั้ง

จำนวน โดยผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงินมีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้กับสำเนาในเล่ม 
๔.๙.๓ ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม สถานศึกษามีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ 

หรือ เจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่มไม่ให้นำมาใช้รับเงินได้อีก 
๔.๙.๔ สิ้นปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ ไม่เกิน

วันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ ๘ 

 
๕. การบริหารการบัญชี 

๕.๑ การจัดทำบัญชีการเงิน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และ

การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
๒) บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้ การจ่ายเงิน

งบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณให้ยืม การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้
แผ่นดิน  

๓) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันที่มีการเบิก – จ่ายเงิน  สรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไป
บัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้
ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

๔) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  

๕) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และ
งบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

๖) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อกำกับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 

๕.๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดทำรายงานประจำเด ือนส่งหน่วยงานต้นสังก ัดสำนักงานตรวจเง ินแผ่นด ิน  และ

กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายงานเงินประจำงวด 

๒) จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทาง
การเงิน  
๖. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

๖.๑ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบ

สภาพการใช้งาน 
๒) จำหน่ายวัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
๓) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื ้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

๔) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ และ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

๕) จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  ซึ ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ 
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๖.๒ การจัดหาพัสด ุ

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้

พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง 
๒) จัดทำแผนจัดหาพัสดุทั ้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานอื่นจัดหา 
๖.๓ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 

แนวทางการปฏิบัติ 
๑) จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น

แบบมาตรฐาน 
๒) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ 
๓) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ  

จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

๖.๔ การควบคุม บำรุงรกัษา และจำหน่ายพัสด ุ
แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๒) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
๓) ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สินที่มี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑) ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒) พระราชบัญญัติทีร่าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่งานการเงินและบัญชี 
 ๑.วางแผนกำกับดูแลการดำเนินงานดา้นการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศกึษา 
 ๒.เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดทำทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
 ๓.รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 ๔.เก็บรักษาเงิน ดำเนินการรับจา่ยเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและนำส่งเงินทุกประเภท ทั้งเงินงบประมาณ เงิน
รายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 
 ๕.จัดทำรายงานคงเหลือประจำวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยกประเภททั้ง
เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท 
 ๕.จัดทำรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน
การศกึษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
 ๖.จัดทำรายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา  

๗.เก็บรักษาสัญญาการยมืเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
 ๘.วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้คำปรกึษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 
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 ๙.จัดทำงบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา  
 ๑๐.จัดทำข้อมูลลูกจ้างชัว่คราว ทีต่้องการประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม 
 ๑๑.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ายการดำเนินการตามภารงานและอำนาจหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑.ควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจา้ง พัสดใุห้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ.
๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.จัดทำทะเบียนควบคุมการจดัซื้อ- จัดจา้งของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติการประจำปี 
 ๓.ประสานงานให้บริการกับเจ้าหน้าที่พัสด ุกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ในการจดัซือ้-จัด
จ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ  
 ๔.ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ-จดัจ้าง ของกลุ่มบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 ๕.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ของงานพัสด ุเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
และงาน 
 ๖.จัดทำบัญชีพัสด ุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๗.กำกับตดิตามการจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สินของพัสดุกลุม่บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
 ๘.รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจำหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจำปี 
 ๙.จัดทำประมาณการคา่เสื่อมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑๐.จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 
 ๑๑.ปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
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ขั้นตอนการดำเนินการงานการเงิน-พัสดุ 

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นที่ ดำเนินการ ระยะเวลา 
๑.๑ บันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง เสนอที่งาน

แผนงาน ตามแบบฟอร์มที่งานแผนงานกำหนด                  
*กรณีที่  รายการที่ซื้อไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
๒๕๖๕  หรือไม่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ 
ทำบันทึกข้อความขออนุมัติก่อนตามลำดับ เมื่อได้รับการอนุมัติ
จึงจะไปเขียนขออนุมัติใช้เงิน 

แผนใช้เวลา  ๒-๕  วัน นับจาก
รับเอกสารขออนุมัติใช้เงนิ 
(กรณีเอกสารถูกตอ้งสมบูรณ์) 

๑.๒ พัสดุ รับบันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจา้ง 
- ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร 
- สอบราคา / เปรียบเทียบราคา / สั่งซื้อ 
- ตรวจรับ / เบิก 

 ๓ – ๓๐ วัน ขึ้นอยู่กับรายการ
พัสดุที่จดัหา กรณีที่เป็นการจดั
จ้างหรือก่อสร้างอาจใชร้ะยะ
เวลานานกวา่นี้ 

 
๒.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดกิจกรรมและการไปราชการ 

ขั้นที่ ดำเนินการ หมายเหต ุ
๒.๑ ทำบันทึกข้อความ ขอดำเนินกิจกรรมโดยแนบ 

- รายละเอียดงบประมาณ(กรณีจัดอบรมหรือค่าย/ไปราชการ) 
- รายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย 
- โครงการ หรือ หนังสือแจ้งจากหน่วยจัด 
- หลักสูตร/กำหนดการ(กรณีจดัอบรมหรือค่าย/ไปราชการ) 
- ใบสมัครเข้ารว่มกิจกรรม/แข่งขัน (กรณีพานักเรยีนไปแข่งขัน) 
- หนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร 

ดำเนินข้ันที่ ๑ ให้แล้ว
เสร็จก่อน จึงจะ
ดำเนินการขั้นที่ ๒ 

๒.๒ บันทึกข้อความขอใช้เงิน (มี ๒ แบบ) 
- ขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจา้ง (ประสานกับงานพัสดุก่อน

ขออนุมัติเพื่อความรวดเร็วในข้ันตอนของพัสดุ) 
- ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย  

แนบเอกสารขั้นที่ ๑  
ใช้เวลา ๓-๕ วัน 
(หลักฐานครบถ้วน) 

๒.๓ พัสดุดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามรายการขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ระยะเวลา  ๓-๕ วัน 

๒.๔ ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย ติดต่อการเงินเพื่อทำสัญญายืมโดยแนบ
เอกสารตามข้อ ๒.๑ 

ระยะเวลา ๓-๕ วัน 
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๓. การล้างหนี้เงินยืมไปราชการ 

ท่ี รายการ หมายเหต ุ
๓.๑ รายงานเดินทางไปราชการ  
๓.๒ - ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 

- Folio 
- ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน(กรณีมีการละทะเบียน) 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.๑๑๑ (กรณีใชร้ถโดยสาร

ประจำทาง/ไม่ประจำทาง/จ้างเหมาค่าโดยสาร) 
- กรณีเบิกค่าชดเชยน้ำมันแนบบันทึกข้อความขอใช้รถ 

ส่วนตัวและ ระยะทาง(ปักหมุด) 
- กรณีใชร้ถโรงเรียนแนบใบเสร็จรับเงิน 

 

๓.๓ สำเนาสัญญายืม  
๓.๔ เอกสารแนบข้อที่ ๒.๑และ ๒.๒   

 
๔.ล้างหนี้เงินยืมจัดกิจกรรม 

ท่ี รายการ หมายเหต ุ
๔.๑ บันทึกข้อความสรุปการดำเนินการ  
๔.๒ เอกสารแนบตามข้อ ๒.๑ , ๒.๒  
๔.๓ ลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง/ใบลงเวลา  
๔.๔ ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตร

ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 

๔.๕ กรณีจา่ยค่าวิทยากร แนบหนังสือเชิญวิทยากรและหนังสือ
ตอบรับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


