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คู่มือบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนชุมแพวิทยายน
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่มบริหารงบประมาณ
คณะกรรมการดาเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ
๑. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
๒. นางปราณี ไมลคามิ
๓. นายทินกรรตุ์ เขยสุข
๔. นายพลวัฒน์ จงสาราญ
๕. นายวรรรกร พรมรักษ์
๖. นางสาวเกศรา อินทะนนท์
๗. นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน

ประกอบด้วย
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู ผู้ช่วย
ครู ผู้ช่วย
ครู คศ.๑
ครู ผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอบข่ายและภาระงาน
๑. งานแผนงานและงบประมาณ
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
๔. การบริหารการเงิน
๕. การบริหารบัญชี
๖. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๑. งานแผนงานและงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
๒. นางสาวเกศรา อินทะนนท์
๓. นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน
๔. นายวรรณกร พรมรักษ์

ครู คศ.๓
ครู คศ.๑
ครู ผู้ช่วย
ครู ผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ขอบข่ายและภาระงาน
๑. การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
(๑) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้า หมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติง านและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุก ระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต (Service
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่การศึกษา
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(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศ ทางของ
เขตพื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
(๔) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน /
โครงการ
(๕) จัดทาข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบ
๒. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
(๑) จั ดท ารายละเอี ยดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้ มีค วามเชื่อ มโยงกั บ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษา พร้อ มกับวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของ
แผนงาน งาน/โครงการ เมื่ อเขตพื้ น ที่ การศึก ษาแจ้ งนโยบาย แผนพั ฒ นามาตรฐานการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดาเนินการ
(๒) จั ด ท า กรอบประมาณ การรายจ่ า ยระยะปานกลาง (Medium TermExpenditure
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์ นโยบายหน่ วยเหนือ ที่มี การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม วิเคราะห์ ผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่ อปรับ เป้าหมายผลผลิตที่ ต้องการดาเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้ า พร้อ มกั บ ปรับ แผนงาน งาน/โครงการ และกิ จ กรรมหลัก ให้ ส อดคล้ องกั บ ประมาณรายได้ ข อง
สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
(๓) จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปาน
กลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
(๔) จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่
จะต้องทากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
(๕) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒. การจัดสรรงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
๒. นายพลวัฒน์ จงสาราญ
๓. นายทินกรรตุ์ เขยสุข

ครู คศ.๓
ครู ผู้ช่วย
ครู คศ.๒

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ขอบข่ายและภาระงาน
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
๑. จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ
๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา แจ้ งให้ ส ถานศึ ก ษาทราบในเรื่ อ งนโยบาย แผนพั ฒ นา มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร
๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญ และกาหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร
๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่
ได้รับ
๖. จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่สอดคล้อง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
๗. จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกาหนด
ผู้รับผิดชอบ
๘. น าเสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ และร่ างข้ อ ตกลงผลผลิ ต ขอความเห็ น ชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
๑. จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดาเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)
๒. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพือ่ ขออนุมัติเงินประจางวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานรวบรวมเสนอต่อสานัก งบประมาณ
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๓. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
๑. การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
๒. การส่งหลักฐานการรับเงินโอนงบประมาณ
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
ครู คศ.๓ หัวหน้า
๒. นางสาวเกศรา อินทะนนท์
ครู คศ.๑ ผู้ช่วย
๓. นายวรรรกร พรมรักษ์
ครู ผู้ช่วย ผู้ช่วย
ขอบข่ายและภาระงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
๑. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๒. จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
๓. จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๔. ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๕. จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การ
ดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
๖. รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
๑. กาหนดปัจจัยหลักความสาเร็จ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา
๒. จัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตที่กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา
๓. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ตามข้อตกลง
การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
๔. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา และจัด
ทารายงานประจาปี
๕. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
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๔. การบริหารการเงิน
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
๒. นางสาวเกศรา อินทะนนท์
๓. นายวรรรกร พรมรักษ์

ครู คศ.๓ หัวหน้า
ครู คศ.๑ ผู้ช่วย
ครู ผู้ช่วย ผู้ช่วย

ขอบข่ายและภาระงาน
การเบิกเงินจากคลัง /สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจ่ า ยเงิ น การน าส่ งเงิน การโอนเงิน การกั น เงิ น ไว้เบิ ก เหลื่ อ มปี ให้ เป็ น ไปตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนด
การส่งหลักฐานการได้รับโอนเงินจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
๕. การบริหารบัญชี
ผู้รับผิดชอบคือ

๑. นางสาวสมงาม เร่งเจริญรัตน์
๒. นางปราณี ไมลคามิ
๓. นางสาวเกศรา อินทะนนท์
๔. นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน
๕. นายวรรรกร พรมรักษ์

ครู คศ.๓ หัวหน้า
ครู คศ.๓ ผู้ชว่ ย
ครู คศ.๑ ผู้ชว่ ย
ครู ผู้ช่วย ผู้ชว่ ย
ครู ผู้ช่วย ผู้ช่วย

ขอบข่ายและภาระงาน
๕.๑ การจัดทาบัญชีการเงิน
๑. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน
และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
๒. จัดทากระดาษทาการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณ
เข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้า
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จานวนเงินตาม
รายการหลังการปรับปรุง
๓. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตใน
บัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน
รายได้)
๔. บันทึกบัญ ชีประจาวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้ จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงิน
นอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงิน ทดลองจ่ายเงินมัดจาและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้
ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิก

7
เงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด
๕. สรุ ป รายการบั น ทึ ก บั ญ ชี ทุ ก วั น ท าการสรุ ป รายการรับ หรื อ จ่ ายเงิน ผ่ านไปบั ญ ชี แ ยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้ผ่าน
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน
๖. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
๗. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
และปิดรายการรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมแล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน
๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อ
กากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
๕.๒ การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๑. จัดทารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสานักงานตรวจเงินแผ่น ดิน ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจางวด
๒. จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการดาเนินงาน
ทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจาปี
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมบัญชีกลางตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
๕.๓ การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
จัดทาและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นเพื่อจาหน่ายจ่ายแจก

8
๖. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นายทินกรรตุ์ เขยสุข
๒. นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจร
๓. นางสาวเกศรา อินทะนนท์
๔. นายวรรรกร พรมรักษ์
๕. นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีโพนทัน
๖. นายพลวัฒน์ จงสาราญ

ครู คศ.๒ หัวหน้า
ครู คศ.๒ ผู้ชว่ ย
ครู คศ.๑ ผู้ชว่ ย
ครู ผู้ช่วย ผู้ช่วย
ครู ผู้ชว่ ย ผู้ช่วย
ครู ผู้ช่วย ผู้ช่วย

๖.๑ การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
๑. ตั้งคณะกรรมการหรือ บุค ลากรขึ้น สารวจวัสดุ ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิน อาคาร และสิ่ ง ก่อสร้าง
ทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน
๒. จาหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้
ใช้ประโยชน์
๓. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ จัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์
๔. จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสาหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดาเนินการ
และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน
และให้จัดทาทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๕. จัดทาระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม
๖. จัดทาระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๒ การจัดหาพัสดุ
๑. วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อ
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กาหนดตาม
มาตรฐานกลาง
๒. จัดทาแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือ
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา
๖.๓ การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
๑. จัดทาเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่
เป็นแบบมาตรฐาน
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๒. ตั้งคณะกรรมการขึ้นกาหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
๓. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทาสัญญา และเมื่อตรวจ
รับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง
๖.๔ การควบคุม บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
๑. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
๒. กาหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
๓. กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีอย่างสม่าเสมอทุกปี
๔. ตรวจสอบสภาพและบารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสาหรับทรัพย์สิน
ที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทาจาหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูก
สร้าง
๖.๕ งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์
๑. จัดทาทะเบียนและแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องอัดสาเนาเพื่อให้การทางานเป็นไปไปด้วย
ความเรียบร้อย
๒. ให้บริการอัดสาเนากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การใช้เครื่องอัดสาเนาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดสาเนา
๓. จัดทาบันทึกการใช้งานเพื่อตรวจสอบจานวนวัสดุและเป็นการรวบรวมข้อมูล ในการ
พิจารณางบประมาณประจาปี
๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสะดวกในการใช้และจัดเก็บอุปกรณ์
๖.๖ งานยานพาหนะและขนส่ง
๑. กากับดูแลการใช้และเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ส่วนกลาง
๒. ตรวจสอบและดูแลรักษา ซ่อมบารุงรถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามกาหนดระยะเวลาใน
คู่มือการใช้รถส่วนกลาง
๓. ควบคุมขอใช้และการเบิกจ่ายค่าเชื่อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบ
๔. รายงานผลการตรวจซ่อมบารุงรักษาตามกาหนดในคู่มือให้ผู้อานวยการสถานศึกษา
ทราบ
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ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญ หาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(นายสุรสิทธิ์ บุญครอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน

