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แผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป25636

โรงเรียนบานมหาเจริญ

2

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของการบริหารงานงบประมาณ
การจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันมีความสัมพันธวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนํา
แบบอยางมาจัดทํางบประมาณขึ้นในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลได
เริ่มทําขึ้นกอนและตอมาไดขยายขอบเขตไปถึงองคการบริหารสวนทองถิ่น สถานศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ
ทั้งของรัฐบาลและเอกชน ความหมายของงบประมาณจะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการ
ใหความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซึ่งมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชน นักเศรษฐศาสตร
มองงบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ
เปาหมายของแผนงานที่วางไว นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุงใหรัฐสภาใชอํานาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล
การบริหารจัดการงบประมาณจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุก หนวยงาน
และทุกองคกรที่เกี่ยวของกับงบประมาณจึงมีคํานึงถึงขอจํากัดของงบประมาณที่ได รับ และบริหาร
งบประมาณใหเกิดผลประโยชนมากที่สุด จึงมีความจําเปนที่จะตองใชและบริหารงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชเครื่องมือ และกลไกทาง งบประมาณในทุกๆ ดานเพื่อกํากับการใชจาย
งบประมาณ ใหเปนไปอยางคุมคาปองกันการ ทุจริตคอรรัปชั่น ในทุกกระบวนการขั้นตอนของงบประมาณ
ดังนั้น ผูบริหารจึงตอง เปนผูที่มีความรูความสามารถ ในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด หรือ
ตาม เปาหมายที่ตองการ ดังที่ พระธรรมโกศาจารย ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549 : 26) นําเสนอไววา “การจะ
เปนผูนําไดนั้น จะตองเปนผูนําพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ กําหนดเปาหมายไว มี
อิทธิพล ตอกลุมชน เพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ เปาหมายตามตองการ” ซึ่งเปน
แนวทางที่สงผลใหการบริหารมีสภาพคลองมากยิ่งขึ้น และได รับการรวมมือในการปฏิบัติไดเปนอยางดี
เชนเดียวกับแนวคิดของ ติน ปรัชญาพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล (2544 : 130) ที่นําเสนอไววา “การ
สนับสนุนใหมีการบริหารที่จะไดรับผลดี มากที่สุดโดยสิ้นเปลืองคาใชจายนอยที่สุดคือ การลดคาใชจาย
ทางดานวัตถุและบุคลากรลงใน ขณะที่พยายามเพิ่มความแมนตรงความเร็วและความราบเรียบของการ
บริหารใหมากขึ้น” สอดคลองกับการนําเสนอของพระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน และ อํานาจ บัวศิริ (2014 : 27)
ที่นํา เสนอไววา “การบริหารการจัดการอยางเปนกระบวนการ มีระเบียบแบบแผน จะทําใหการ ดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองคกรให ประสบความสําเร็จและ
ทําใหสมาชิกในองคกรมีการรวมมือกันทําใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว” จากขอนําเสนอดังกลาวสะทอนเห็น
ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการที่เปนระบบ สามารถนํา ไปเปนแนวทางในการบริหารใหเกิดการเปลี่ยน
ไดอยางเหมาะสม
โรงเรียนบานมหาเจริญบานมหาเจริญ จึงตองบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จากการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนที่ผานมางบประมาณรายไดไมเพียงพอกับ
งบประมาณรายจาย เนื่องจากบางโครงการเสนอของบประมาณมาจํานวนหนึ่ง และเวลาลงมือปฏิบัติ
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งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดทําตามโครงการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณ สําหรับใชจายในแตละโครงการ ผูบริหารและผูที่ เกี่ยวของจะตองวิเคราะหการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเกณฑการจัดสรรที่โรงเรียน กําหนดไว คือ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ ดังนั้น
ในการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการตางๆ จะตองจัดสรรอยางเทาเทียมและเพียงพอ การดําเนินกิจกรรมใน
แตละโครงการ ตองดําเนินการใหครอบคลุมและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและพันธกิจของโรงเรียน
สามารถสรางองคกรใหมีความเขมแข็ง พรอมที่ไดไดรับการเปลี่ยนแปลงใน อนาคต การบริหารเปนสิ่งที่
จะตองเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมใน ยุคปจจุบัน เพราะการทํางานจะประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวนั้น ก็เพราะนักบริหารมี เทคนิคและวิธีการที่แตกตางกัน การบริหารงานกิจกรรม โครงการ
และคาจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนยอม
ประกอบดวยการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
1.2 วัตถุประสงคของการบริหารงานงบประมาณ
งบประมาณจะมีขอบเขตตามสภาพขององคการหรือตามหนวยงานตางๆ เชน กระทรวง ทบวง กรม
หรือตามขอบเขตของกิจกรรม เชน การขายหรือการหารายได การผลิต เปนตน ซึ่งขอบเขตของงบประมาณ
จะมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.2.1 ทําใหองคการมีการวางแผน ซึ่งเปนการบังคับใหหนวยงานตางๆตองวางแผนการดําเนินงาน
ตามแนวที่กําหนดไว
1.2.2 ใหขอมูลเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ ซึ่งงบประมาณจะเปลี่ยนแผนตางๆใหอยูในรูปตัวเลข
ทําใหเห็นภาพชัดเจน
1.2.3 ทําใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณเปนมาตรฐานของหนวยงาน
1.2.4 ทําใหเกิดการระมัดระวังในการใชจาย การจัดทํางบประมาณจะทราบถึงขอบเขตการใชจาย
ในหนวยงาน
1.2.5 ทําใหมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินตามเปาหมาย
1.2.6 ทําใหเกิดการประสานงานองคการ งบประมาณเปนการรวมแผนตางๆ ขององคการเขา
ดวยกัน
1.3 ประโยชนที่ไดรับ
งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงานสามารถนําเอางบประมาณมา
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณมีดังนี้
1.3.1 ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยให มีการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไวเพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของ
หนวยงานลดลง
1.3.2 ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคมโดยหนวยงานตอง
พยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปนโครงการลงทุนเพื่อกอใหเกิด
ความกาวหนาของหนวยงาน
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1.3.3 เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต
ละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใชทรัพยากรนอยที่สุด
1.3.4 เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปน
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึงที่จะทําใหหนวยงานนั้น
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.5 เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนที่รวม
ทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการ ในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหนวยงานสามารถใช
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตาง ๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรความสําเร็จ

2.1 วิสัยทัศน
โรงเรียนบานมหาเจริญ มุงมั่นจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู
คุณธรรม กาวล้ําเทคโนโลยี มีความเปนไทย และกาวไกลสูมาตรฐานสากล
2.2 พันธกิจ
1. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อมุงสูความเปน
ครูมืออาชีพ
3. จัดสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ ที่เอื้อตอ
การเรียนรู
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอยางครบถวน
5. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนผูใฝเรียนรู พรอมเปนพลเมืองดีของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
6. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใช ICT หรือเทคโนโลยี ในการเรียนรู
8. สงเสริมใหสถานศึกษามีการประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ
9. บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนภายใตหลักธรรมาภิบาล
2.3 อัตลักษณ
อยูอยางพอเพียง
2.4 เอกลักษณ
สถาบันแหงการเรียนรู
2.5 ปรัชญาโรงเรียน
มีวินัย ใฝเรียนรู
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2.6 โครงสรางการบริหารงานงบประมาณ
การบริหารวิชาการ
1. การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรู
ดานวิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

6
7
8

9
10
11
12

ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคลากร
การจัดทําและเสนอของ
2 การวางแผนอัตรากําลังและ
งบประมาณ
กําหนดตําแหนง
การจัดสรรงบประมาณ
3 การสรรหาและการบรรจุ
การตรวจสอบ ติดตาม
แตงตั้ง
ประเมินผลและรายงานผล
4 การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การใชเงินและผลการ
ในการปฏิบัติราชการ
ดําเนินงาน
5 วินัยและการรักษาวินยั
การระดมทรัพยากรและการ 6 การออกจากราชการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี
การบริหารพัสดุและสินทรัพย

โครงสรางการบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารทัว่ ไป
1. การดําเนินงานธุรการ
2. งานเลขาธิการนุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. งานพัฒนาระบบและ
เครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
4. การประสานและพัฒนา
เครือขายทางการศึกษา
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การสงเสริม สนับสนุนดาน
วิชาการ งบประมาณ
บุคลากรและบริหารทั่วไป
8. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
10. การรับนักเรียน
11. การสงเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ ตามอัธยาศัย
12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
13. งานสงเสริมกิจการนักเรียน
14. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา
15. การสงเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคลชุมชนองคกร
หนวยงานและสถาบัน สังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
16. งานประสานงานราชการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
หนวยงานอื่น
17. การจัดระบบการควบคุมใน
หนวยงาน
18. งานบริการสาธารณะ
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น
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การบริหารงบประมาณ
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
- วิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- จัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
- วิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
- การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
- การโอนเงินงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
- ตรวจสอบและติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
- ประเมินผลการใชเงิน และผลการดําเนินงาน
4. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- จัดการทรัพยากร
- ระดมทรัพยากร
- จัดหารายไดและผลประโยชน
- กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
- กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
- เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
- การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว
- เบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการของกระทรวงการคลัง
6. การบริหารการบัญชี
- จัดทําบัญชีการเงิน
- จัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
- จัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
- จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
- จัดหาพัสดุ
- กําหนดรูปแบบรายการเฉพาะและจัดซื้อจัดจางควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ

การบริหารงบประมาณ
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1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
- วิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- จัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
- วิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
- การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
- การโอนเงินงบประมาณ

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางสาวนันทพร สังขวร
นางสุภัค บุญขาว
นางสุภัญญา ยอดยิ่ง

หัวหนางาน

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางสุภัค บุญขาว

หัวหนางาน

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การใชเงินและผลการดําเนินงาน
- ตรวจสอบและติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
- ประเมินผลการใชเงิน และผลการดําเนินงาน

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว
นายชาติชาย เกตุดี
นางสาวมาลัย คงชมแพง

หัวหนางาน

4. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- จัดการทรัพยากร
- ระดมทรัพยากร
- จัดหารายไดและผลประโยชน
- กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
- กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางรัตนาภรณ คํางาม
นางสาวธิดา ขุนเมือง

หัวหนางาน

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางสาวนันทพร สังขวร

หัวหนางาน

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางสาวนันทพร สังขวร

หัวหนางาน

5. การบริหารการเงิน
- เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว
เบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ของกระทรวงการคลัง
6. การบริหารการบัญชี
- จัดทําบัญชีการเงิน
- จัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
- จัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
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ขอบขายและแนวทางการปฏิบัติ
1. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
- จัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
- จัดหาพัสดุ
- กําหนดรูปแบบรายการเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
- ควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ

ผูรับผิดชอบ
นางสุภัค บุญขาว
นางสาวธัญญภรณ ปาประโคน
นายชาคริต ตุมแมน
นายสันติสุข ธุระตา

หมายเหตุ
หัวหนางาน

2.7 วิสัยทัศนของการบริหารงานงบประมาณ (Vision)
มุงมั่นพัฒนาระบบการบริหารดานงบประมาณ การเงิน และพัสดุอยางมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ความถูกตอง ซื่อสัตย โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
2.8 พันธกิจของการบริหารงานงบประมาณ (Mission)
1. ดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
2. บริหารงานการเงิน งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการใชจายเงินประมาณ
3. บริหารงานพัสดุ จัดทําทะเบียนครุภัณฑ ควบคุม ตรวจสอบพัสดุ และรายงานการใชพัสดุ
ครุภัณฑของหนวยงาน
4. จัดทําเอกสารตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบงานการเงิน และพัสดุ
5. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
2.9 เปาหมาย (Goals)
1. พัฒนาแผน ระบบงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพ ใหพรอมเพื่อการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหและจัดทํากรอบนโยบาย การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับหนวยงานทุกระดับ
3. ควบคุมงบประมาณใหมีการเบิกจายเปนไปตามแผนงานและโครงการ อยางมีประสิทธิภาพ
คลองตัวและสอดคลองกับการจัดการศึกษา
4. ควบคุมการจัดซื้อจัดจาง ใหตรงตามวัตถุประสงคทันเวลาและใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ
5. จัดทําระบบบัญชี งบประมาณเงินรายได ใหมีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออํานวยแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจ

2.10 แผนผังยุทธศาสตรปจจัยสูความสําเร็จโดยนําศาสตรพระราชา เขาใจ เขาถึง พัฒนา
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ประเด็นสําคัญวิสัยทัศน
1. โรงเรียนดีใกลบาน
มาตรฐานสากล

2. ผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูคูคุณธรรม
3. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนเปนแหลงวิทยาการ
ของชุมชน

5. การบริหารแบบมีสวนรวม
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล อยางตอเนื่อง
2. พัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อมุงสูความเปนครูมืออาชีพ
3. จัดสภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ ที่
เอื้อตอการเรียนรู
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอยาง
ครบถวน
5. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนคนดี
คนเกง มีความสุข เปนผูใฝเรียนรู
พรอมเปนพลเมืองดีของประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
6. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. สงเสริมใหนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาใช ICT หรือเทคโนโลยี ใน
การเรียนรู
8. สงเสริมใหสถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาใน
เชิงรุกทุกรูปแบบ
9. บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสถานศึกษาและ
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

4. สรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรู

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพผูเ รียน
4. สรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรู

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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BSC

ประสิทธิผล

ประเด็นที่ 1
พัฒนาสถาน
ศึกษาสิ่งแวดลอม
ทั้งภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา
1. สถานศึกษามี
มาตรฐาน
การศึกษาในการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา

ประเด็นที่ 2
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ประเด็นที่ 3
พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน

ประเด็นที่ 4
สรางสังคมและ
ชุมชนแหงการ
เรียนรู

ประเด็นที่ 5
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

1. ครูมีความรู
ความสามารถ
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

1. ผูเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
2. ผูเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

1. สถานศึกษามี
แหลงเรียนรูที่
หลากหลาย
เพียงพอตอการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ใหบริการตอ
ชุมชน

1. บริหาร
สถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของทุกภาค
สวนภายใตหลักธรร
มาภิบาล

1. ผูมีสวนไดสวน
เสียเขามามีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการ
สถานศึกษา

1. ผูเรียนและ
ผูปกครองมีความ
การใหบริการ พึงพอใจในการจัด
การศึกษา

1. ครูมีความพึง 1. ผูเรียนมีความพึง
พอใจในการจัดการ
พอใจในการ
พัฒนาตนเองตาม เรียนรูของครู
มาตรฐานวิชาชีพ

1. ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการรับ
บริการตางๆจาก
สถานศึกษา

1. ใหบริการ
นักเรียน ครู
ผูปกครองและ
ประสิทธิภาพ
ชุมชน แบบ ONE
STOP SERVICE

1. ครูมีทักษะใน
การจัดการเรียนรู
ดวยวิธีการที่
หลากหลายโดย
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
1. สรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2. ศึกษาดูงานใน
ประเทศและ
ตางประเทศ

1. ชุมชนสามารถ 1. มีการบริหารตาม
เขาถึงการบริการ หลักธรรมภิบาล
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว

1. พัฒนาแหลง
เรียนรู ปรับปรุง
สิ่งแวดลอมทั้งใน
และนอก
สถานศึกษาให
พัฒนาองคกร เอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน

1. ผูเรียนมีทักษะ
การเรียนรูตาม
สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
1. ทัศนศึกษา
2. สงเสริมให
ผูเรียนเขารวม
การแขงขันทักษะ
วิชาการ
3. สงเสริมให
ผูเรียนใช ICT
หรือเทคโนโลยี
ในการเรียนรู

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่น
และวิทยากร
ภายนอกมาให
ความรูกับผูเรียน
2. จัดสัมมนา/
อบรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางโรงเรียน
กับชุมชน

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ประกอบการ
ตัดสินใจในการ
บริหารสถานศึกษา

12
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาและสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1.1 จัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาระบบการบริการใหเปนแบบ ONE STOP SERVICE
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาแหลงเรียนรู ปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
1. ครูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
5. ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ครูทุกคนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. ครูรอยละ 80 มีทักษะในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูทกุ คนมีการสรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
1. ครูรอยละ 90 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

เปาประสงค
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
1. ผูเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ผูเ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง 1. ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม
ประสงค
2. ผูเรียนรอยละ 80 มีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในระดับขึ้นไป
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูของครู 1. ผูเรียนรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู
ของครู
4. ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามสมรรถนะสําคัญของ 1. ผูเรียนรอยละ 80 มีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประสงคในระดับขึ้นไป
5. ทัศนศึกษา
1. ผูเรียนทุกคนไดเขารวมทัศนศึกษา
6. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ 1. ผูเรียนรอยละ 80 ไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการ
7. สงเสริมใหผูเรียนใช ICT หรือเทคโนโลยี ในการ
1. ผูเรียนทุกคนใช ICT หรือเทคโนโลยี ในการเรียนรู
เรียนรู
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กลยุทธที่ 3.1 จัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหไดมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กลยุทธที่ 3.2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
กลยุทธที่ 3.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมและชุมชนแหงการเรียนรู
เปาประสงค
ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพียงพอตอ 1. ผูเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการใชแหลงเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนและใหบริการตอชุมชน เชน 2. ครูรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการใชแหลงเรียนรู
1.1 หองสมุด
3. ผูมาใชบริการแหลงเรียนรู 80 มีความพึงพอใจในการใช
1.2 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
บริการแหลงเรียนรู
1.3 หองปฏิบัติการทางภาษา
1.4 หองคอมพิวเตอร
1.5 หองเรียนอัจฉริยะ
1.6 หองดนตรี
1.7 โรงเพาะเห็ด
1.8 สหกรณโรงเรียน
1.9 แปลงนา
1.10 บอเลี้ยงปลา
1.11 สนามกีฬา เชน สระวายน้ํา สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนาม
วอลเลยบอล เครื่องออกกําลังกายกลางแจง
1.12 โรงเรือนปรับปรุงคุณภาพน้ํา ฯลฯ
2. ชุมชนมีความพึงพอใจในการรับบริการตางๆจาก 1. รอยละ 90 ของผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
สถานศึกษา
บริการตางๆจากสถานศึกษา
3. ชุมชนสามารถเขาถึงการบริการไดอยางสะดวก
1. รอยละ 90 ของผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการรับ
รวดเร็ว
บริการตางๆจากสถานศึกษา
4. นําภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรภายนอกมาให 1. ภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรภายนอกมาใหความรูกับ
ความรูกับผูเรียน
ผูเรียน
5. จัดสัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
1. สถานศึกษามีการจัดสัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียนกับชุมชน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
กลยุทธที่ 4.1 สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยากรภายนอกมาใหความรู
กับผูเรียน
กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมการสัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
3. มีการบริหารตามหลักธรรมภิบาล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารสถานศึกษา

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน เปน
ผูสนับสนุนและกําหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา

1. ผูมีสวนรวมในการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษารอยละ 80 มี
ความพึงพอใจในการจัดการบริหารจัดการสถานศึกษา

1. ผูมีสวนไดสวนเสียรอยละ 80 มีความพึงพอใจในการ
บริหารตามหลักธรรมภิบาล
1. มีการจัดทําระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดทุกเวลา

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมใหผูมสี วนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

2.11 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการบริหารงานงบประมาณ
วัน เดือน ป
กิจกรรม
30 กันยายน 2561 รายงานการควบคุมภายใน ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปย. ปย.2
30 กันยายน 2561 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561 ตรวจสอบพัสดุประจําป
1-10 ตุลาคม 2561 รายงานการใชเงินอุดหนุน
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
สงเงินรายไดแผนดิน
รายงานเงินคงเหลือ
1-30 ตุลาคม 2561 รายงานระบบบัญชี E budget ทางเอินเตอรเน็ต ระยะที่ 2
30 ตุลาคม 2561 จายคาสาธารณูปโภค
5 พฤศจิกายน 2561 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนตุลาคม
5 -9 พ.ย. 2561 จายคาสาธารณูปโภค
3 ธันวาคม 2561 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนพฤศจิกายน
3 -7 ธ.ค. 2561 จายคาสาธารณูปโภค
7 มกราคม 2562 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนธันวาคม
7-11 มกราคม 2561 จายคาสาธารณูปโภค
ปฏิทินการบริหารงานงบประมาณ

ผูปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
มาลัย
สุรเดช
มาลัย
นันทพร
มาลัย
มาลัย
นันทพร
มาลัย
นันทพร
มาลัย
นันทพร
มาลัย

หมายเหตุ
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วัน เดือน ป
21 มกราคม 2562
4 กุมภาพันธ 2562
4-8 กุมภาพันธ 62
18 กุมภาพันธ 62
4 มีนาคม 2562
4-8 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562

1 เมษายน 2562
1-5 เมษายน 2562
6 พฤษภาคม 2562
6-10 พฤษภาคม 62
12 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
16-31พฤษภาคม 62
4 มิถุนายน 2562
4-7 มิถุนายน 2562
8 กรกฎาคม 2562
8-12 กรกฎาคม 62
5 สิงหาคม 2562
5-9 สิงหาคม 2562
9 กันยายน 2562
9-13 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
1-10 ตุลาคม 2562

กิจกรรม
ผูปฏิบัติ
แตงตั้งคณะกรรมคัดเลือกหนังสือ ปการศึกษา 2562
สรวีย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนมกราคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
พัสดุทําสัญญาซื้อเรื่องหนังสือ
สุภัค
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนกุมภาพันธ
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
สั่งหนังสือเรียน
สุภัค
รายงานการใชเงินอุดหนุน
มาลัย
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
สงเงินรายไดแผนดิน
รายงานเงินคงเหลือ
นันทพร
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนมีนาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนเมษายน
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
ตรวจรับหนังสือปการศึกษา 2562
สุภัค
จัดทําสัญญาจางโครงการอาหารกลางวัน
สุภัค
รายงานระบบบัญชี E budget ทางเอินเตอรเน็ต ระยะที่ 1
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนมิถุนายน
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนกรกฏาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนสิงหาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานการควบคุมภายใน ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปย. ปย.2
ผูรับผิดชอบ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2562
มาลัย
ตรวจสอบพัสดุประจําป
สุรเดช
รายงานการใชเงินอุดหนุน
มาลัย
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
สงเงินรายไดแผนดิน
รายงานเงินคงเหลือ
นันทพร

หมายเหตุ
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บทที่ 3
ขอบขาย/ภารกิจ

1. การจัดทําและเสนองบประมาณ
1.1 การวิเคราะห และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมาย เชิงกลยุทธศาสตร
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงขาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนการปฏิบตั ิราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1.2 ศึกษาขอตกลงการปฏิบัติงานและเปาหมายใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก
เปาหมายการใหบริการสาธารณะ ขอตกลงการจัดทําผลผลิต ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่
และผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่ตองเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับเขตพื้นที่
การศึกษา
1.1.3 ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตอนกรอบทิศทางของ
เขตพื้นที่การศึกษา และตามความตองการของสถานศึกษา
1.1.4 วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่การศึกษา
ดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตอนทุนผลผลิตขององคกร และผลผลิตงาน/
โครงการ
1.1.5 จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1.2.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของ
1.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา
และประเมินสถานภาพาของสถานศึกษา
1.2.3 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ของสถานศึกษา
1.2.4 กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา
1.2.5 กําหนดผลผลิต ผลลัพธ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
1.2.6 กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ ที่
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.7 จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก
1.2.8 จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2.9 เผยแพรประกาศตอสารสาธารณชน และผูที่เกี่ยวของ
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1.3 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
1.3.1 จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน โครงงาน ใหมีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวชีว้ ัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญ
ของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา ดําเนินการ
1.3.2 จัดทํากรอบประมาณรายจายระยะปานกลาง โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับ
เปาหมายผลผลิตที่ตองการดําเนินการใน 32 ป ขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และ
กิจกรรมหลัก ใหสอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ
1.3.3 จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะ
ปานกลาง เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย
1.3.4 จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต ของสถานศึกษาที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
2.1.1 จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อไดรับ
งบประมาณ
2.1.2 ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจง
ผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
2.1.3 ตรวจสอบกรอบวงเงินนอกงบประมาณ ที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร
2.1.4 วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง
สายงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดงบประมาณ ทรัพยากรของ
แตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณตาม
แผนระดมทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับและ
วงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
2.1.5 ปรับปรุงกรอบงบประมารรายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่
ไดรับ
2.1.6 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการ
ที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงิน นอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร
2.1.7 จัดทําขอตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ
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2.1.8 นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็น
ชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
2.1.9 แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไป
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
2.2.1 จัดทําแผนการใชงบประมาณไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปนงบบุคลากร
2.2.2 เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผาน
เขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานรวบรวมตอสํานักงบประมาณ
2.2.3 เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปและอนุมัติ
การใช งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ
2.3 การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ (การโอนเงิน ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการ
คลังกําหนด)
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
3.1.1 จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส
3.12 จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิต
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
3.1.3 จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความ
เสี่ยงสูง
3.1.4 ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
3.1.5 จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่อาจทําให
การดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ
3.1.6 รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.7 สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา
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4. การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
4.1.1 กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัด ของสถานศึกษาจัดทําชี้วัดความสําเร็จของ
ผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใชบริการผลผลิตของสถานศึกษา
4.1.2 สรางเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไวตาม
ตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
4.1.3 ประเมินแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาและจัดทํารายงาน
ประจําป
4.1.4 รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
5. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5.1 การจัดสรรทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
5.1.1 ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
5.1.2 วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
5.1.3 สนับสนุนใหบุคลากร และสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน
ตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
5.2 การระดมทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
5.2.1 ศึกษาวิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงงาน ตามกรอบประมาณการระยะปาน
กลาง และแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณ
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและชวงเวลา
5.2.2 สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑการ
รับทุนประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับการสนับสนุนการศึกษา โดยตรวจสอบขอมูล
เชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน
5.2.3 ศึกษา วิเคราะหแหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มีศักยภาพ
ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
5.2.4 จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนดวิธีการ
แหลงการสนับสนุน เปาหมาย เวลาดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ
5.2.5 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
5.2.6 เก็บรักษาและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงินเพิ่มเติมใหเปน
ไปตามระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณ ทั้งตามวัตถุประสงคและไม
กําหนดวัตถุประสงค
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5.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน
แนวทางการปฏิบัติ
5.3.1 วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายได และสินทรัพยในสวน

ที่จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา เพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล
5.3.2 จัดทําแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหารรายได
และผลประโยชนตามแตละสภาพ ของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5.3.3 จัดหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจายให
เปนไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5.4 กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
5.4.1 สํารวจประเภทกองทุน และจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑของแตละ
กองทุน
5.4.2 สํารวจความตองการของนักเรียน และคัดเลือกเสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑที่
กําหนด
5.4.3 ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ
5.4.4 สรางความตระหนักแกผูกูยืม
5.4.5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
5.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
5.5.1 จัดระบบสวัสดิ์การเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตาม
กฏหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา
5.5.2 วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ
5.5.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ
5.5.4 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ
1. การบริหารการเงิน
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน
การกันเงินไวเบิกเหลื่อม ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการกําหนด
2. การบริหารการบัญชี
แนวทางการปฏิบัติ
1.1 ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบประมาณปกอน
และการตั้งยอดกอนปดบัญชีงบประมาณปกอน
1.2 จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงินนอก
งบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีพัสดุหรือ
(บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช
จํานวนเงินตามรายการหลักการปรับปรุง
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1.3 บันทึกเปดบัญชีคงคาง โดยบันทึกรายการดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท และบันทึก
รายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)
1.4 บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายไดขายสินคาหรือ
การใหบริการ การรับเงินรายได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอก
งบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดลองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายไดจากเงินกู
ของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณแทน
กัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด
1.5 สรุปรายงานการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไปบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให
ผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
1.6 ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ
คาใชจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา / รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชในระหวางงวดบัญชี
คาเสื่อมราคา / คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
1.7 ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายสะสมแลว
โอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโดยเขาบัญชีรายไดแผนดิน
รอนําสงคลัง
1.8 ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวัน
และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
1.9 แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิดหรือตัวเลข
ผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิดลงลายมือ
ชื่อยอกํากับพรอมวัน เดือน ปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
3. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
3.1.1 จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน
3.1.2 จัดทํารายงานประจําป โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนิน
งานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดสงรายงาน
ประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดสงสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
3.1.3 บันทึกบัญชีประจํา ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายไดขายสินคาหรือการใช
บริการ การรับเงินได การจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม การจายเงินนอก
งบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดลองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายไดจากเงินกู
ของรัฐ สินทรัพย ไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณ
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แทนกัน การเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด
3.1.4 สรุปรายงานการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรีบหรือจายเงินผานไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการใหสมุดรายวันทั่วไปใหผาน
รายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
3.1.5 ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจากงบประมาณคางรับ
คาใชจาย / รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา / รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคาที่ใชในระหวางงวด
บัญชี คาเสื่อมราคา / คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
3.1.6 ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบนทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายสะสมแลวโอน
บัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากสมียอดคงเหลือใหโดยเขาบัญชีรายไดแผนดินรอ
นําสงคลัง
3.1.7 ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวันและ
งบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป และการตรวจสอบ
ความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
3.18 แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนขอความผิดหรือตัวเลขผิดจาก
การบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูก โดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อยอ
กํากับพรอมวัน เดือน ป แลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
4. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
4.1 จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดินและ
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน
4.2 จัดทํารายงานประจําป โดยจัดงบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดสงรายงานประจําป
ใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
5. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน
แนวทางปฏิบัติ
จัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพยของสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
6.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางทั้งหมด
เพื่อทราบสภาพการใชงาน จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาด ใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมด
สภาพหรือไมไดประโยชน
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บทที่ 4
การดําเนินงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผูรับผิดชอบโครงการบันทึกขอความเสนอของบประมาณถึงผูอํานวยการโรงเรียน
2. หัวหนางานงบประมาณ ตรวจสอบเงินในโครงการ
3. เจาหนาที่พัสดุบันทึกขอความรายงานขอซื้อ / ขอจาง เสนอผูอํานวยการโรงเรียน
4. เจาหนาที่พัสดุจัดซื้อวัสดุตามที่เจาของโครงการบันทึกขอความ
5. เจาของโครงการตรวจรับพัสดุ
6. เจาหนาที่พัสดุจัดทําใบตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจาง
7. เจาหนาที่การเงินจัดทําบันทึกขอความอนุมัติเงินงบประมาณ
8. เจาหนาที่การเงินนําเงินจายรานคา
9. เจาหนาที่พัสดุลงครุภัณฑ
10. เจาหนาที่การเงินจัดทําเงินคงเหลือประจําวัน
4,2 ปฏิทินการบริหารงานงบประมาณ
วัน เดือน ป
กิจกรรม
30 กันยายน 2561 รายงานการควบคุมภายใน ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปย. ปย.2
30 กันยายน 2561 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561 ตรวจสอบพัสดุประจําป
1-10 ตุลาคม 2561 รายงานการใชเงินอุดหนุน
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
สงเงินรายไดแผนดิน
รายงานเงินคงเหลือ
1-30 ตุลาคม 2561 รายงานระบบบัญชี E budget ทางเอินเตอรเน็ต ระยะที่ 2
30 ตุลาคม 2561 จายคาสาธารณูปโภค
5 พฤศจิกายน 2561 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนตุลาคม
5 -9 พ.ย. 2561 จายคาสาธารณูปโภค
3 ธันวาคม 2561 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนพฤศจิกายน
3 -7 ธ.ค. 2561 จายคาสาธารณูปโภค
7 มกราคม 2562 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนธันวาคม
7-11 มกราคม 2561 จายคาสาธารณูปโภค

ผูปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ
มาลัย
สุรเดช
มาลัย
นันทพร
มาลัย
มาลัย
นันทพร
มาลัย
นันทพร
มาลัย
นันทพร
มาลัย
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วัน เดือน ป
21 มกราคม 2562
4 กุมภาพันธ 2562
4-8 กุมภาพันธ 62
18 กุมภาพันธ 62
4 มีนาคม 2562
4-8 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
1 เมษายน 2562

1 เมษายน 2562
1-5 เมษายน 2562
6 พฤษภาคม 2562
6-10 พฤษภาคม 62
12 พฤษภาคม 2562
15 พฤษภาคม 2562
16-31พฤษภาคม 62
4 มิถุนายน 2562
4-7 มิถุนายน 2562
8 กรกฎาคม 2562
8-12 กรกฎาคม 62
5 สิงหาคม 2562
5-9 สิงหาคม 2562
9 กันยายน 2562
9-13 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
1-10 ตุลาคม 2562

ปฏิทินการบริหารงานงบประมาณ
กิจกรรม
ผูปฏิบัติ
แตงตั้งคณะกรรมคัดเลือกหนังสือ ปการศึกษา 2562
สรวีย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนมกราคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
พัสดุทําสัญญาซื้อเรื่องหนังสือ
สุภัค
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนกุมภาพันธ
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
สั่งหนังสือเรียน
สุภัค
รายงานการใชเงินอุดหนุน
มาลัย
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
สงเงินรายไดแผนดิน
รายงานเงินคงเหลือ
นันทพร
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนมีนาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนเมษายน
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
ตรวจรับหนังสือปการศึกษา 2562
สุภัค
จัดทําสัญญาจางโครงการอาหารกลางวัน
สุภัค
รายงานระบบบัญชี E budget ทางเอินเตอรเน็ต ระยะที่ 1
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนพฤษภาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนมิถุนายน
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนกรกฏาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานเงินคงเหลือประจําเดือนสิงหาคม
นันทพร
จายคาสาธารณูปโภค
มาลัย
รายงานการควบคุมภายใน ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ปย. ปย.2
ผูรับผิดชอบ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2562
มาลัย
ตรวจสอบพัสดุประจําป
สุรเดช
รายงานการใชเงินอุดหนุน
มาลัย
รายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
สงเงินรายไดแผนดิน
รายงานเงินคงเหลือ
นันทพร

หมายเหตุ
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บทที่ 5
เอกสารที่เกี่ยวของ
ดวย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 “บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และ มีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ คาใชจาย”และหมวด 8
มาตรา 60 (1) “ใหรัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะที่มี ความสําคัญสูงสุดตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและ
เอกชนใหเทาเทียมกัน”จากบทบัญญัติดังกลาวรัฐบาลไดจัดสรร เงินงบประมาณเพื่อเปนเงินอุดหนุนให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนวยงานอื่น ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจําเปนตองบริหารจัดการเงิน งบประมาณ งบเงินอุดหนุนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งจัดหาปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่ยากจน และจัดหาที่พักใหนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู ไมสะดวก หางไกล กันดารไวสําหรับพักอาศัย และ
จัดหาอาหารให ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุนประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป รายการที่สําคัญตอการจัดการศึกษาของนักเรียน
ไดแก 1. เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ นฐาน 1.1 เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว 1.2 เงิน
อุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน * คาหนังสือและอุปกรณการเรียน * คาเสื้อผาและวัสดุเครื่อง
แตงกายนักเรียน * คาอาหารกลางวัน * คาพาหนะในการเดินทาง งบประมาณ งบเงนิอุดหนุนทไ ด  รับ 2.
เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียนประจํา 3. เงินอุดหนุนคาอาหารนักเรียน ไป - กลับ 4. เงินอุดหนุนใหเปน
ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนประจํา * คาเครื่องแตงกายนักเรียน * คาเครื่องใชสวนตัวนักเรียน
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