
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 
 คู่มือปฎิบัติงานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนบ้านหนองคลอง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจ
สู่สถานศึกษาของ สพฐ. กลุ่มงบประมาณและแผนงานได้จัดงานให้ครอบคลุมกับภาระงาน ที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและ
เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน ในการจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวัง ภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค ์เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานงบประมาณและแผนงานคู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาสาระเพียงขอบข่าย ตามกรอบงานที่
บรรจุไว้ในโครงสร้างการบริหารงานวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงานและคณะทำงานยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประการ  
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและขอขอบคุณคณะทำงานในกลุ่มงบประมาณ
และแผนงานทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมุ่งมั่นอุทิศทุ่มเทอย่างดียิ่ง 

 

กลุ่มงบประมาณและแผนงาน  
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

ชื่อและท่ีตั้ง  
 โรงเรียนบ้านบ้านหนองคลอง ที่ตั้ง  หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40270 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา โทรศัพท ์:: 063-3989395  e-mail :: nongklong10145@gmail.com  
website :: http://bnongk.kkzone1.go.th/ 
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง อยู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ที่ 9 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ประวัติความเป็นมา  
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2476 ที่บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลป่า
มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดย นายขุน มูลจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ร่วมกับชาวบ้านหนองคลอง
จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนมาก่อน ต่อมาคณะครูพร้อมชาวบ้านได้สร้างอาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศเป็น
อาคารเรียนชั่ว คราว บนที่ดินของ นายสมพงษ์ ธัญญลักษณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนปัจจุบัน 
       วันที่ 9 มิถุนายน 2480 อาคารเรียนเสร็จ และได้ย้ายมาอยู่ ปี พ.ศ.2481 วันที่ 22 พฤษภาคม 2494 คณะครู
และชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารถาวร สิ้นค่าก่อสร้าง 26,229.40 บาท ปี พ.ศ.2496 ได้
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ ป.1ก และมีนักเรียนมาเรียนร่วม 3 
หมู่บ้านคือ บ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อย บ้านกระเดื่อง บ้านโนนตุ่น และบ้านหนองขาม ปี พ.ศ. 
2515 คณะครูและชาวบ้าน ได้ร่วมสร้างอาคารเรียนตาแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และเปิดสอน
ถึงชั้นประถมปลาย ( ป.5 - ป.7 ) ปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้สร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ครึ่งปูน
ครึ่งไม้ งบประมาณ 300,000 บาท และได้สร้างบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท   ปี พ.ศ.
2524 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ให้  งบประมาณ 120,000 บาท   ปี พ.ศ. 2525 
ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมห้องเรียนชั ้นล่างอาคาร ป.1 ฉ ปี พ.ศ.2528 ได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/26 งบประมาณ 800,000 บาท ปี พ.ศ.2544 ชาวบ้านหนองคลองใหญ่ 
บ้านหนองคลองน้อยและผู ้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/26 ชั ้นล่าง จำนวน 4 
ห้องเรียน 
สภาพปัจจุบัน  
      โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบล ป่ามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
40270 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2476 
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีข้าราชการครู 
9 คน  พนักงานราชการ 1 คน   ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  
     หมู่บ้านในเขตบริการมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองคลองใหญ่ , หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลองน้อย  
ตำบลป่ามะนาว เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ตามลำดับ ฐานะปานกลาง
ไปจนถึงยากจน การคมนาคม อยู่ในเกณฑ์ดี แต่น้ำประปาหมู่บ้านยังไม่สะดวกที่ควร มีถนนลาดยาง เส้นทาง รพช.
สายหัวบึง-ป่าส่าน อยู่ห่างจากอำเภอบ้านฝาง 12 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 35 กิโลเมตร 
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วิสัยทัศน์ (vision) 
      “โรงเรียนบ้านหนองคลองมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดหลักประชาธิปไตย 
ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี 
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณา
จากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 
3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำ
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
พันธกิจ (Mission)  
      1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีมาตรฐานเสมอกัน 
      2.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติแบบ Active learning และใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย 
      3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะชีวิตด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
     4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 12 
ประการ  ห่างไกลยาเสพติด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ (Goals)  
     1. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่  
แข็งแรงสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงความสามารถ ตามศักยภาพของผู้เรียน  
     3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
     4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
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     5. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
     6. โรงเรียนเป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน 
 

แผนผังโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
(นางชุติมา กะริอุณะ) 

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
(นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์) 

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี 
1. นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์      หัวหน้างาน  
2. นางอรุณี ฮาตแสนเมือง         เจ้าหน้าที่  
3. นางนภาภรณ์ เบ้าคำ            เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข   เจ้าหน้าที่  
 

2. งานการเงินและบัญชี  
1. นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์              หวัหน้างาน  
2. นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข           เจ้าหน้าที่  
 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์  
1. นางสาวมารินทร์ กัสปะ     หัวหน้างาน  
2. นางพรรณพิมล มีคำทอง    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำ     เจ้าหน้าที ่       

4. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
1.นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์       หัวหน้างาน  
2. นางมารินทร์ กัสปะ              เจ้าหน้าที่  
3. นางพรรณพิมล มีคำทอง        เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข    เจ้าหน้าที ่

5. งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
1. นางอรุณี ฮาตแสนเมือง        หัวหน้างาน  
2. นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์       เจ้าหน้าที่ 
3. นางมารินทร์ กัสปะ              เจ้าหน้าที่  
4. นางพรรณพิมล มีคำทอง        เจ้าหน้าที่  
5. นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข    เจ้าหน้าที่ 

 

6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  
1.นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์       หัวหน้างาน  
2. นางมารินทร์ กัสปะ              เจ้าหน้าที่  
3. นางพรรณพิมล มีคำทอง        เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข    เจ้าหน้าที ่
5. นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำ เจ้าหน้าที่  
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ภารกิจงานของบุคลากรกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

ที ่ ชื่อ –สกุล  
 

ตำแหน่ง 
/อันดับ  

หน้าที่/ภาระงาน  
 

1 นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์ ครู อันดับ คศ.3  
 

- หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน  
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
- หัวหน้างานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจำปี  
- งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

2 นางมารินทร์  กัสปะ ครู อันดับ คศ.3  
 

- หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์  
- งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
- งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

3 นางพรรณพิมล มีคำทอง ครู อันดับ คศ.3  
 

- งานพัสดุและสินทรัพย์  
- งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
- งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4 นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ครู อันดับ คศ.1  
 

- งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปี 
- งานการเงินและบัญชี  
- งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
- งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

5 นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานพัสดุและสินทรัพย์  
- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
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ขอบเขตการบริหารงานกลุ่มงบประมาณและแผนงานในโรงเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ บุคคลที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหาร 
งบประมาณ และสำนักงานกลุ่มงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ  
ให้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่อไปนี้  
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
 2. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน จัดทำและเสนอคำขอ 
จัดตั้งงบประมาณและติดตามประเมินผลงาน  
 3. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
 5. ประสานงานเกีย่วกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 6. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
 7. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 8. บริหารงาน วางแผน กากับ และติดตามผลจัดทาสารสนเทศของกลุ่ม  
 9. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 10. จัดทำแผนการจัดทำข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ  
 11. ประสานทุกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดตัวชี้วัด  
 12. กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด  
 13. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 14. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
 15. รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 16. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี  
    หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  

 1) วิเคราะห์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่ 
เป้าหมาย การให้บริการสาธารณะ(Public Service Agreement : PSA)ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่
ต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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  3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  
  4) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ  
  5) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี 
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณะชนรับทราบ  
 2. การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการดังนี้  
  1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
  2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
  3) กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Corporate Objective) ของสถานศึกษา  
  4) กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
  5) กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และชีต้ัววัดความสำเร็จ(Key performance 
Indicators : KPIs) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
  6) กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ 
ผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  7) จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  
  8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
  9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง  
 3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
  1) จัดทำรายระเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ 
ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน 
โครงการ เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและ 
วิธีจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ  
  2) จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework :MTEF) วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณท่ี ผ่านมาของสถานศึกษาเพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับ
ปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ  
  3) จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย  
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  4.) จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ( ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ) ของสถานศึกษาที่ต้องทำ
กับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
  1) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่าน
เขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดสรรงบประมาณ  
  2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร  
  3) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตาม 
แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละ สาย
งาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม ทรัพยากร  
  4) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ  
  5) จัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์)แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณซึ่งระบุ แผนงาน งานโครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ 
ตามแผนระดมทรัพยากร  
  6) จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานในสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบ 
  7) นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
  8) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

2. งานการเงินและการบัญชี  
 หนา้ที่และความรับผิดชอบ งานการเงินและการบัญชี ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการในเรื่องต่อไปนี้  
 1. การเบิก -จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
 2. จัดทำทะเบียนคุมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
 4. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ  
 5. นำส่งเงิน โอนเงิน การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  
 6. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี  
 7. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  
 8. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
 9. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา  
 10. จัดทำบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับ–จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ  
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 11. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบ 
ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  
 12. จัดทำรายงายประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด  
 13. จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่กำหนด  
 14. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  
 15. จัดทำบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
 16. จัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน  
 17. เกบ็รักษาใบเสร็จทำบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ 
 18. จัดทำบัญชีทะเบียนและรายงานทุกไตรมาส  
 19. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการ จัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด ในเรื่องต่อไปนี้  
 1. ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้เป็นไป  
ตามข้ันตอน และแนวปฏิบัติควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินของ 
โรงเรียน หรือตามคำสั่งของโรงเรียน และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด  
 2. ควบคุมการจัดทำบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการ 
ลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน  
 3. ดูแลการซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดให้มีแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงเอาไว้ มีการจัดงบประมาณเพ่ือการนี้
อย่างพอเพียง และให้มีการซ่อมบำรุงอยู่เสมอ  
 4. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุประจำปี มีรายงานการตรวจรับ –จ่าย 
รายงานการตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจำหน่ายพัสดุและเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นประจำทุกปี  
 5. ดูแลการให้บริการด้านพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทันตามกำหนดเวลา  
 6. ควบคุมการจัดทำเอกสาร แนะนำวิธีใช้ การปรับซ่อมหรือระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็น จัดทำแบบรายงาน 
แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างไว้บริการ  
 7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้างจากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ
ผู้อำนวยการลงนาม  
 8. จัดทำทะเบียนอาคารสถานที่ ดูแลและบำรุงรักษาอาคารของทางราชการ ดำเนินการขอขึ้นทะเบียน
อาคารที่ราชพัสดุ และขออนุมัติรื้อถอนถ้าจำเป็นการดำเนินการรื้อถอน ต้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 9. ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



10 

 

  4. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. วางแผนการดำเนินงานโดยการป้องกันความเสี่ยง  
 2. การจัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง 
การตรวจสอบทางการเงิน  
 3. ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 
การประจำปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสและป้องกันความเสี่ยง  
 4. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
เป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อหน่วยเหนือ ตามแบบการคำนวณต้นทุนผลผลิต  
 5. การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คือ เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพราะผู้
ตรวจสอบภายใน ถือเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร ที่จะช่วยในการช่วยสอบทาน ความ
ถูกต้องของการดำเนินงาน ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ด้วยการสนับสนุนให้ ทุกหน่วยงานใน
โรงเรียนมีระบบปฏิบัติงานที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม โดยทำการสอบทาน เพื่อหา ข้อเท็จจริง 
(Fact Finding) รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารทราบ เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ในเชิงสร้างสรร และ
ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง เป็นที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ให้กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
 2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไปตาม 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของหน่วยงาน  
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหล  
 4. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องเหมาะสม  
 5. ปฏิบัติงานอื่น ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร นอกเหนือจาก 
แผนการตรวจสอบประจำปี คณะกรรมการผู้ตรวจสอบการเงินและบัญชี  
   1. ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชีรวมทั้งเอกสาร 
ทางการเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรม งาน/โครงการภายในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ 
ส่วนรวม (อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง) 
 2. ตรวจรายการต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น บัญชีประจำวัน หรือบัญชีรายวัน เพ่ือให้เชื่อแน่ว่า  
การบันทึกจำนวนเงินและรายการต่างๆในสมุดบัญชี เป็นไปโดยความถูกต้อง  
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท นับเงินสด 
และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร  
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 4. ตรวจสอบจำนวนเงินที่รับมาและจ่ายไปตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซ้ือขาย  
 5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่าและวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด  
 6. สอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสดใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จ 
แสดงค่าใช้จ่าย  
 7. ตรวจสอบรายการสิ่งของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน  
 8. ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เช่น เอกสารแสดงกำไรและขาดทุน  
 9. รายงานแสดงรายการต่างๆ โดยละเอียดเช่น ต้นทุน สินทรัพย์หนี้สิน ปริมาณการขายกำไรสุทธิและค่าเสื่อม  
5.งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการ 
รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและบุคลากร โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้  
 1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตำแหน่ง  
 2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
 3. พัฒนามาตรฐานทางการศึกษากำหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตาม 
มาตรฐาน การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  
 4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี  
 5. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี  
 6. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด  
 8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  
 2. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุน 
 3. จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
 4. จัดกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา  
 5. เก็บรักษาเงินและดำเนินการตามระเบียบการเงิน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
การเงิน ประเมินผล  
 6. รายงานผลการดำเนินงาน  
7. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสารสนเทศฝ่าย มีหน้าที่ จัดรวบรวมข้อมูล สถิติและงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณให้เป็นระบบ โดยมี หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1. เป็นคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนโดยตำแหน่ง  
 2. จัดระบบ รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ  
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 3. เก็บข้อมูลสถิติการเรียนการสอน การทดสอบร่วมกับงานทะเบียนวัดผล  
 4. รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานด้านวิชาการของครู  
 5. จัดป้ายนิเทศ และเสนอข้อมูลทางวิชาการ  
 6. รวบรวมข้อมูล และจัดทำเอกสารสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ  
 7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลสำเร็จของงาน ต่อสาธารณชนทราบ  
 8. งานโครงการตามนโยบาย โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 9. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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