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คำนำ 
 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนกระแสสินธุ ์วิทยา มีภารกิจสำคัญเพื่อตอบสนองภารกิจของ 

โรงเรียนกระแสสินธุ ์วิทยา มุ ่งเน้น ความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผล ให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อ ผู้เรียนดำเนินการด้านการบริหารงานงบประมาณ
ให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารงบประมาณ 
จึงจัดทำคู ่มือการบริหารงานกลุ ่มบริหารงบประมาณขึ ้น  เอกสารคู ่มือการปฏิบัติงานกลุ ่มบริหาร
งบประมาณนี้ จัดทำขึ้นเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สอดคล้องกับการบริหาร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารและการจัดการสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก กล่าวคือมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งด้าน วิชาการ งบประมาณ บุคคล  กิจการ
นักเรียนและบริหารทั่วไปมากขึ้น และดำเนินการได้อย่างอิสระคล่องตัวและรวดเร็ว เอกสารเล่มนี้จึงเป็น  
แนวทางให้ครูและบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้นำไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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 งานระดมทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
นายสมพร  สุขเกษม 

 
(นายสมพร  สุขเกษม) 

งานบริหารการเงิน 
นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์ 

 
 

(นายสมพร  สุขเกษม) 
งบประมาณ 

งานบริหารบัญชี 
นางสาวอมร  ช่วยพันธ์ 

 
 

(นายสมพร  สุขเกษม) 
งบประมาณ 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
นางอรทัย  คงสุวรรณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล 

คณะกรรมการแผนงาน 
 
 
 หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ 

นายสมพร  สุขเกษม 
 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาวฉันทนา  คงแป้น 

 
 

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา 
นายสมพร  สุขเกษม 

 
 
 

งบประมาณ 

งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 
นางอรทัย  คงสุวรรณ 

 
 

(นายสมพร  สุขเกษม) 
งบประมาณ 

งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใช้เงิน 
และผลการดำเนินงาน 
นายสมพร  สุขเกษม 

 
(นายสมพร  สุขเกษม) 

งบประมาณ 1 
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การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว 
อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการ
อำนวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปด้วย
ความ ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของ สถานศึกษาเป็นไป

ด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิด 

ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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          1.  งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา  
2.  งานจัดทำและเสนอของบประมาณ  
3.  งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลการใช้เงิน  และผลการดำเนินงาน  
4.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
5.  งานบริหารการเงิน  
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7.  งานบริการพัสดุและสินทรัพย์  

 
 

1. งานวิเคราะห์และจัดทำแผนของสถานศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติงาน 
    1. ศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัจจุบันและปัญหา และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 
    2. จัดทำนโยบายปฏิบัติการ (Operation – Policy) โดยให้อยู ่ในกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3. จัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ระยะ 3  
    4.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
    5. ประสานงานในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงาน/โครงการของโรงเรียนให้เป็นไปตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
    6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
2. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำรายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี ้วัด
ความสำเร็จของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และ
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษา 
3. นำเสนอร่างงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรร และตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณจากการระดมทรัพยากร 
5. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาทราบ เพ่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
6. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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     1. จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณ และนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
     2. จัดทำแผนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
     3. ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผน 
     4. จัดทำข้อสรุปการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสาธารณชน 
     5. กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด (KPI) ของสถานศึกษาพร้อมจัดทำตามที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการ ผลผลิตของสถานศึกษา 
     6. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี เพ่ือรายงานต่อสถานศึกษาและสาธารณชน 
     7. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภาระงาน/โครงการ กรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี 
2. สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 
3. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และศักยภาพท้องถิ่น 
4. จัดทำแนวทางหารายได้ และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนควบคุม 
5. จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาโดยกำหนดวิธีการ แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลา
ดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
6. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรชุมชนให้เกิดประโยชน์ ต่อกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
5. งานบริหารการเงิน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เบิกเงินและจ่ายเงินตามระเบียบ 
2. รับเงินและเก็บรักษาเงิน 
3. นำส่งเงิน โอนเงิน กันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
4. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ   พ.ศ. 2545 
5. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

6. งานบริหารบัญชี  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดทำบัญชีการเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา ตามระเบียบบัญชี 
2. จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
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คู่มือการปฏิบตัิงานกลุ่มการบรหิารงบประมาณ    .............. 

 

3. จัดทำบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
4. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
3. บำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
4. การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ 
5. การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ 
6. ตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
7. จัดหาพัสดุโดยการจัดทำเอง จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 
8. กำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
9. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
10. กำหนดทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
11. ควบคุม บำรุงรักษา จำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
12. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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