
 

 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

 

วิสัยทัศน์  

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม  
๒. จัดหา ควบคุมการใช้พัสดุ – ครุภัณฑ์ ภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ประหยัด  
๓. บริการ อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําแก่ผู้ท่ีมาติดต่อท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท่ี

เกีย่วข้องด้วยความมีน้ําใจแก่ผู้มาติดต่อ  
๔. ดําเนินงานตามแผน/โครงการ ตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย ให้เป็นไปตามกําหนด   
๕. พัฒนางานการเงิน การพัสดุ งานแผนงาน งานข้อมูลสารสนเทศ งานควบคุมภายใน และรายงาน

ผลการใช้เงินให้เป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับแก่บุคลากรภายในชุมชนและผู้ปกครอง  ่  
๖. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผลงาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน  
๗. มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
แนวคิด  

การบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นภารกิจสําคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้ 
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความ 
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนดําเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้
เกิดความ คล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความ
มั่นคงและก้าวหน้าใน วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการ
ประสานส่งเสริม สนับสนุน และการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ          
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นไป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

๒. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 



๔. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
ตาม มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูงจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าว หน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ  

๕. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๖. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีเล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ขอบข่าย/ภาระงาน 

๑. งานนโยบายและแผนงาน 
๒. งานการเงินและบัญช ี
๓. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๔. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕. งานควบคุมภายใน 
๖. งานยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. งานนโยบายและแผนงาน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑) จัดทําแผนหรือโครงการสําหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
๒) วิเคราะห์และประสานงานการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
๒.๑)   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ปี 
๒.๒)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของโรงเรียน 

๓) นําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ เสนอขอ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔) ช่วยเหลือประสานงาน กํากับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน 
๖) จัดทําปฏิทินตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของโรงเรียน 
๗) ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๘) จัดทําเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
๙) ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
๑๐) ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจําปี 
๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒. งานการเงินและบัญชี 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑) กํากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ

และเป็นปัจจุบัน 
๒) จ่ายเงินทุกประเภทท่ีมีระเบียบให้จ่ายได้ และได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการสถานศึกษาแล้ว 
๓) จัดทําสมุดเงินสด ทะเบียน และรายงานการเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
๔) จัดทํารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจําปีงบประมาณ 
๕) จัดเก็บ นําส่ง จัดทําบัญชี เงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายของส่วนตัว 
๖) จัดทะเบียนเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทเงิน บ.ก.ศ. และจัดทํางบเทียบยอดประจําเดือน 
๗) จัดทําทะเบียนเงินฝากกระแสรายวัน ประเภทเงิน โครงการ ส.อ.ร. และจัดทํางบเทียบยอด

ประจําเดือน 
๘) จัดทําทะเบียนคุมเงิน งบประมาณ ท่ีได้รับแล้ว จัดสรร และรายงานประจํางวด (ปีละ 2 ครั้ง) 
๙) รวบรวม จัดทําสถิติ เกี่ยวกับงานการเงินทุกประเภท เพื่อจัดทํารายงานประจํางวดและ

ประจําป ี
๑๐) รวบรวม ตรวจสอบ จัดทํา และจัดส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณทุกหมวด 

จัดทําใบเบิกเงิน งบประมาณ (แบบ 350) และรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่ง ตาม
กําหนดเวลา 



๑๑) จัดทําหนังสือการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณ 
๑๒) จัดทําทะเบียนเงินงบประมาณทุกประเภทในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
๑๓) จัดทําแบบ ภงด. 1ก และใบรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายของบุคลากรในโรงเรียน 
๑๔) จัดทําทะเบียนเงินฝากกระแสรายวันประเภทเงินงบประมาณและจัดส่งงบเทียบยอด

ประจําเดือน 
๑๕) จัดทําหลักฐาน รับ – จ่าย เงินประจําส่งธนาคารและรายบุคคล 
๑๖) เป็นกรรมการตรวจสอบรายรับ – จ่ายเงินประจําวันและรายงานตามแบบบันทึก 
๑๗) เป็นกรรมการการรับ – ส่งเงินทุกประเภท 
๑๘) เป็นกรรมการฝากเงินธนาคารทุกประเภท 
๑๙) เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้เก็บเงิน 
๒๐) กํากับติดตามและประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและ

เป็นปัจจุบัน 
๒๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑) ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากร สํารวจวัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างท้ังหมดเพื่อ

ทราบสภาพการใช้งาน 
๒) จําหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
๓) จัดทําทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจาก

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนได้รับการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดย
บันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

๔) จดทะเบียนเป็นราชพัสดุสําหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ดําเนินการ และท่ี
ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกรมธนารักษ์ หรือสํานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดําเนินการใหเ้ป็น
ปัจจุบันและใหทํ้าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

๕) จัดทําระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๖) จัดทําระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๗) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการจัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นมาตรฐาน 
๘) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ

ของครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 



๙) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะ ประกาศ จ่าย-ขายแบบรูป 
รายการหรือ คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญาและเมื่อตรวจรับ
งานให้มอบเรื่องให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

๑๐) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๑๑) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ 
๑๒) กําหนดให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 
๑๓) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีอย่างสม่ําเสมอ 
๑๔) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษา และซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน สําหรับทรัพย์สินท่ีมี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณี
เป็นส่ิงปลูกสร้าง 

๑๕) ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน/และจํานวนเงินงบประมาณท่ีแต่ละกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระได้รับตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

๑๖) ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระเกี่ยวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก 
๑๗) ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน 
๑๘) จัดทําบัญชีควบคุมการขออนุมัติใช้เงินประเภทต่างๆ ของหมวด/ฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การประจําปีท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 
๑๙) จัดทําแบบฟอร์มงานพัสดุประเภทต่างๆ 
๒๐) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
๒๑) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๔. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑) จัดการทรัพยากร และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร 
๒) ร่วมกันวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทางภาครัฐ

และเอกชน 
๓) สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๔) ระดมทรัพยากร โดยการจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
๕) จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ แหล่ง

สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
๖) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

เพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 
๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๕. งานควบคุมภายใน 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
๒) วิเคราะห์ความเส่ียงของการดําเนินงาน กําหนดปัจจัยเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง 
๓) กําหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
๔) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
๕) ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนํามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในฝ่ายการควบคุมการ

ดําเนินงานตามภารกิจ 
๖) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
๗) ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีกําหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๖. งานยานพาหนะ 

ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑) การจัดรถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ไปปฏิบัติราชการตามหนังสือส่ังการ หรือใบอนุญาตการ

ใช้รถยนต์เพื่อไปราชการท่ีได้รับอนุมัติแล้วจากผู้มีอํานาจส่ังการ 
๒) ควบคุม ดูแล รักษา และพัฒนาบริเวณพื้นท่ีในการรับผิดชอบให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ    

ไม่ส่งผลกระทบต่องานอื่น รวมถึงระบบ สาธารณูปโภค 
๓) ควบคุม ดูแล รักษาวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความ

สะอาดอยู่เสมอ  
๔) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบแบบแผน 
๕) สรุปรายงานการใช้รถยนต์ การซ่อมแซม บํารุงรักษา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๖) เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรและพัฒนาการ 
๗) บริการยานพาหนะ ประสานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานยานพาหนะ 
๘) ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


