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              คู่มือบริหารงานงบประมาณ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมแพวิทยายน 
ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓ ประธานกรรมการ 
๒.   นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓        กรรมการ 
๓.  นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒        กรรมการ 
๔.  นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย        กรรมการ    
๕. นายวรรรกร  พรมรกัษ์   ครู  ผู้ช่วย กรรมการ 
๖. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. งานแผนงานและงบประมาณ 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
๔. การบริหารการเงิน 
๕. การบริหารบัญช ี
๖. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

๑. งานแผนงานและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
 ๔. นายวรรณกร  พรมรักษ ์  ครู  ผู้ช่วย    ผู้ช่วย  

ขอบข่ายและภาระงาน 
๑. การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

(๑) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

(๔) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / 
โครงการ 

(๕) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

(๖) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
๒. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

(๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

(๑) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

(๒) จัดท า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง  (Medium TermExpenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

(๓) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปาน
กลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

(๔) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ี
จะต้องท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  (๕) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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๒. การจัดสรรงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓     หัวหน้า 
๒. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู  ผู้ช่วย        ผู้ช่วย   
๓. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข   ครู  คศ.๒ ผู้ช่วย 

ขอบข่ายและภาระงาน 

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
๑. จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 

              ๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

     ๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

    ๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 

    ๕. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ี
ได้รับ 

    ๖. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ีสอดคล้อง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

    ๗. จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๘. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๙. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
       ๒.๒  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

      ๑. จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

      ๒. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพือ่ขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานรวบรวมเสนอต่อส านัก งบประมาณ 
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       ๓. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 

    ๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 
      ๑. การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

       ๒. การส่งหลักฐานการรับเงินโอนงบประมาณ 
 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
 ๓. นายวรรรกร  พรมรักษ ์  ครู  ผู้ช่วย    ผู้ช่วย         

ขอบข่ายและภาระงาน 
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
      ๑. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
      ๒. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการใหบ้ริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
      ๓. จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
      ๔. ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
                ๕. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
                ๖. รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                ๗.  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
      ๑. ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
      ๒. จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษา 
      ๓. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลง

การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
      ๔. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัด 

ท ารายงานประจ าปี 
                 ๕. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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๔. การบริหารการเงิน 
        ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 

๒. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
๓. นายวรรรกร  พรมรกัษ์   ครู  ผู้ช่วย    ผู้ช่วย         

ขอบข่ายและภาระงาน 
การเบิกเงินจากคลัง/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด  

การส่งหลักฐานการได้รับโอนเงินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา    
 
๕. การบริหารบัญชี 
      ผู้รับผิดชอบคือ ๑. นางสาวสมงาม  เร่งเจริญรัตน์   ครู  คศ.๓    หัวหน้า 

๒. นางปราณี  ไมลคามิ   ครู  คศ.๓    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
๔. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน  ครู ผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
๕. นายวรรรกร  พรมรกัษ์   ครู  ผู้ช่วย    ผู้ช่วย         

ขอบข่ายและภาระงาน 
๕.๑ การจัดท าบัญชีการเงิน 

๑. ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 

๒. จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณ
เข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้า
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ านวนเงินตาม
รายการหลังการปรับปรุง 

๓. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพงึจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตใน
บัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน 
รายได้) 

๔. บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงิน
นอกงบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงิน ทดลองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้
ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิก
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เงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 

๕. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ท่ัวไปให้ผ่าน
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

๖. ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

๗. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
และปิดรายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมแล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของบัญชีย่อยและทะเบียน 

๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด 
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อ
ก ากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

๕.๒ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๑. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันท่ี 

๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ างวด 
๒. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปี
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

๕.๓ การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
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๖. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

ผู้รับผิดชอบคือ     ๑. นายทินกรรต์ุ  เขยสุข  ครู  คศ.๒    หัวหน้า 
        ๒.  นางสาวชลธิชา  สุคนธ์ขจร  ครู  คศ.๒    ผู้ช่วย 

      ๓. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์   ครู  คศ.๑     ผู้ช่วย 
    ๔. นายวรรรกร  พรมรักษ์  ครู  ผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวนัทธ์ชนัน  ศรีโพนทัน ครู ผู้ช่วย      ผู้ช่วย 
    ๖. นายพลวัฒน์  จงส าราญ  ครู ผู้ช่วย      ผู้ช่วย     
 

๖.๑ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
๑. ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และ ส่ิงก่อสร้าง

ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
๒. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้

ใช้ประโยชน์ 
๓. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

๔. จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ 
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

๕. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

๖. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖.๒ การจัดหาพัสดุ 
๑. วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อ

ตรวจดูกิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

๒. จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือ
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

๖.๓  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
๑. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ี

เป็นแบบมาตรฐาน 
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๒. ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

๓. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจ
รับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

 

๖.๔ การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
๑. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๒. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
๓. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
๔. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สิน

ท่ีมีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูก
สร้าง 

๖.๕ งานบริการเอกสารและสิ่งพิมพ์ 
           ๑. จัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องอัดส าเนาเพื่อให้การท างานเป็นไปไปด้วย

ความเรียบร้อย 
            ๒.  ให้บริการอัดส าเนากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การใช้เครื่องอัดส าเนาเป็นไปอย่าง

เหมาะสมและยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดส าเนา 
            ๓. จัดท าบนัทึกการใช้งานเพื่อตรวจสอบจ านวนวัสดุและเป็นการรวบรวมข้อมูล ในการ

พิจารณางบประมาณประจ าปี 
             ๔. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีให้เกิดความสะดวกในการใช้และจัดเก็บอุปกรณ์ 

๖.๖ งานยานพาหนะและขนส่ง 
            ๑. ก ากับดูแลการใช้และเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ส่วนกลาง  
            ๒. ตรวจสอบและดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาใน

คู่มือการใช้รถส่วนกลาง 
             ๓.  ควบคุมขอใช้และการเบิกจ่ายค่าเช่ือเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบ 

            ๔.  รายงานผลการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาตามก าหนดในคู่มือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ทราบ 
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  ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจเกิดผลดีแก่ทางราชการ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 

ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เปน็ต้นไป 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         ลงช่ือ 
                 (นายสุรสิทธิ์  บุญครอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
 

 
 


