
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คู่มือปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2565 

กลุ่มงบประมาณและแผน 

โรงเรียนบ้านขามปอ้มชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86)

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค ำน ำ 
คู่มือปฎิบัติงำนกลุ่มงบประมำณและแผนงำนคนโรงเรียนบ้ำนขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทอง(ส ำนักงำน

สลำกกินแบ่งสงเครำะห์86) ฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ครูและบุคลำกรในโรงเรียนในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กำรให้บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำ กำรกระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำของ สพฐ. กลุ่มงบประมำณ
และแผนงำนได้จัดงำนให้ครอบคลุมกับภำระ งำน ที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภำพ
โรงเรียน ในกำรจัดกำรศึกษำและให้บริกำร ทำงกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำและระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ กระทรวงศึกษำธิกำรโดยมุ่งหวัง ภำระงำนที่ปฏิบัติจะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
และวิสัยทัศน์ที่ ก ำหนดไว้ทุกประกำร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
งำน งบประมำณและแผนงำนคู่มือฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหำสำระเพียงขอบข่ำย ตำมกรอบงำนที่บรรจุไว้ใน
โครงสร้ำง กำรบริหำรงำนวิธีปฏิบัติงำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและคณะท ำงำนยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะที่
เป็น ประโยชน์แก่ส่วนรวมและโรงเรียนทุกประกำร  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำให้ค ำแนะน ำข้อเสนอแนะและขอขอบคุณคณะท ำงำนในกลุ่ม 
บริหำรงำนบุคคลทุกท่ำนได้ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกันอย่ำงมุ่งมั่นอุทิศทุ่มเทอย่ำงดียิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโรงเรียน 
 ประวัติ  โรงเรียนบ้านขามป้อม(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ต าบลขาม
ป้อม  อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์๔๐๓๒๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๖๓๗๔       website 
http://kp.kkzone๑.go.th/   หรือ   Facebook โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
 จัดตั้งและเปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘        โดยอาศัยศาลาวัดสระโนนบ้าน
ขามป้อมเป็นสถานที่เปิดท าการเรียนการสอน ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ “โรงเรียนประชาบาลต าบลพระบุ ๑ 
(วัดสระโนน)”  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒     โดยชาวบา้นและคณะครูช่วยกัน
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปลูกเป็นรูปศาลาวัด  กว้าง ๓๑ ฟุต  ๘ นิ้ว      ยาว ๔๑ ฟุต  ๘ นิ้ว  ๓ เซนติเมตร  
จ านวน  ๕ ห้องเรียน    พ้ืนกระดาน  หลังคามุงด้วยแฝก   ไม่มีฝากั้น    เป็นห้องโถง    พ้ืนห้องสูงจากพ้ืนดิน 
๑ เมตร    ห้องสูง ๓.๕๐  เมตร   เฉลียงสูง ๒.๕๐ เมตร    สิ้นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๘๐ บาท (คัดลอกจาก
ต้นฉบับเดิม)     เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นเวลา  ๙๑  ปี 
 ๑.๒  ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)  ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๒  ต าบลขามป้อม  อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์๔๐๓๒๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-
๒๖๖๓๗๔       website http://kp.kkzone1.go.th/        email …………………………………………………...    
 จัดตั้งและเปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘        โดยอาศัยศาลาวัดสระโนนบ้าน
ขามป้อมเป็นสถานที่เปิดท าการเรียนการสอน ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ “โรงเรียนประชาบาลต าบลพระบุ ๑ 
(วัดสระโนน)”  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒     โดยชาวบา้นและคณะครูช่วยกัน
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปลูกเป็นรูปศาลาวัด  กว้าง ๓๑ ฟุต  ๘ นิ้ว      ยาว ๔๑ ฟุต  ๘ นิ้ว  ๓ เซนติเมตร  
จ านวน  ๕ ห้องเรียน    พ้ืนกระดาน  หลังคามุงด้วยแฝก   ไม่มีฝากั้น    เป็นห้องโถง    พ้ืนห้องสูงจากพ้ืนดิน 
๑ เมตร    ห้องสูง ๓.๕๐  เมตร   เฉลียงสูง ๒.๕๐ เมตร    สิ้นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๘๐ บาท (คัดลอกจาก
ต้นฉบับเดิม)     เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล ๒- ๓  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเวลา  ๙๖  ปี 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ   จรดกับ  บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ ๒ 
ทิศใต้   จรดกับ  บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ ๒  
ทิศตะวันออก   จรดกับ  บ้านขามป้อม  หมู่ที่  ๑ 
ทิศตะวันตก  จรดกับ  หนองปันน้ า 
 ในพ้ืนที่เขตบริการประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน คือ  บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๘ ,   บ้านน้อยชานบึง
หมู่ที่ ๒  ,    บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ และหมู่ท่ี ๑๐    ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหา
และความต้องการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ดี ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์   อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลขามป้อม พ้ืนที่ ๙ ไร่  ๒ งาน ๙๗ ตารางวา 

http://kp.kkzone1.go.th/
http://kp.kkzone1.go.th/


 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)       เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง  เปิดท าการสอน ๓  ระดับ  คือ   ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  ๔   ปี การศึกษาท่ีผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ ๑๖๕   คน   และ
คาดการณ์ใน ๔ ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย       ปีการศึกษาละ ๑๗๐  คน 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑  โรงเรียนได้ถูกก าหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   โดยมีความมุ่งหมายให้
มีการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้(L.D.)  ซึ่งมีประมาณร้อยละ๑๐ ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ ขอนแก่น  ในการสอน
นักเรียนรายบุคคลโดยใช้ แผน IEP  และ แผน IIP  เป็นประจ าทุกปี  

ข้อมูลปัจจุบัน  โรงเรียนบ้ำนขำมป้อมชำนบึงโพธิ์ทอง (ส ำนักงำนฉลำกกินแบ่งสงเครำะห์ ๘๖)   หมู่
ที่ ๒ บ้ำนน้อยชำนบึง ต ำบลขำมป้อม อ ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐           สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๖๐๖๔๗           โทรสำร : 
๐๔๓-๒๖๐๖๔๗   E-Mail : bankhampomkk1@kkzone1.go.th 

ระดับที่เปดิสอน : เปดิสอนระดับช้ันอนุบำลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓        

 

 

     http://kp.kkzone1.go.th/  

 

 

 
 

พืน้ที่โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖) 
ภาพ จาก Google Maps 

http://kp.kkzone1.go.th/


 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
     อาคารเรียน  ๔ หลัง  แบ่งเป็น ๙  ห้องเรียน ๕ ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธรุการ/อื่นๆ) อาคารประกอบ/
อเนกประสงค ์๒ หลัง 

ข้อมูลด้านทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

        ๑)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   
    ๑.๑ มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.........๒๕.......เครือ่ง  แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 
                   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ............๒.............เครื่อง 
                   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน.............๒๓............เครื่อง 

    ๑.๒ ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
         - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้ (ระบุ).................................................................... 
      แรงมาก/แรง  √ ปานกลาง   ไม่ดี 
         - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

      ครอบคลุมทุกห้องเรียน  √ มีเพียงบางจุด/สถานที่  
 
        ๒)  ห้องสมุด............๑...........ห้อง 

    สภาพการใช้งาน....................( √ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
 

                ๓)  ห้องศิลปะ............๑...........ห้อง 

    สภาพการใช้งาน....................( ดี   พอใช้  √ปรับปรุง) 
 

 ข้อมลูด้านนกัเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ( วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ) 

             จ านวนนักเรียนท้ังหมด   ๑๙๗  คน 

 เพศชาย    จ านวน........๑๐๙............คน   

 เพศหญิง  จ านวน..........๙๑...........คน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๒ 6 5 11 ๑ 

อนุบาล ๓ 10 12 22 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 12 2 14 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ 9 7 16 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 6 8 14 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ 10 14 24 ๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 10 9 19 ๑ 



ประถมศึกษาปีที่ ๖ 10 8 18 ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 10 10 20 ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 15 8 23 ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 8 8 16 ๑ 

รวม 109 91 197 ๑๐ 

 ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๕   ( วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) 

       จ านวนบุคลากรทั้งหมด ๑๗ คน  แยกตามประเภท  ดังนี ้

ประเภท 

บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 

ป.ตร ี ป.ตร ี
สูงกว่า   

ป.ตร ี
น้อยกว่า     

๓๐  ปี 

๓๐ – 

๕๐ 

มากกว่า 

๕๐  ปี 

น้อยกว่า 

๑๐ ปี 
๑๐ – 

๒๐ 

 มากกว่า 

๒๐  ปี 

ผู้อ านวยการ   ๑ - - - ๑ - - ๑ - - ๑ 

รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 

ข้าราชการครู  ๔ ๙ - ๑๑ ๒ ๒ ๙ ๒ ๖ ๔ ๓ 

พนักงานราชการ

(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

ธุรการ ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๑ - 

พี่เลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง - ๑ - ๑ - - ๑ - - ๑ - 

นักการ/ ภารโรง   ๑ - ๑ - - - - ๑ ๑ - - 

รวม ๗ ๑๐ ๑ ๑๓ ๓ ๒ ๑๑ ๔ ๗ ๖ ๔ 

 
 

วิสัยทัศน์ ( Vision )  
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๘๖)  เป็นโรงเรียนคุณ

ประจ าต าบล ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นโรงเรียนน่าอยู่  ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วน   เป็น

สถานศึกษาพอเพียงและต้นแบบการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ 

 



พันธกิจ ( Mission ) 
  จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังกล่าว  น าไปสู่การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม มีแนวปฏิบัติ  และ บทบาท
หน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  โรงเรียนจึงได้ก าหนดเป็นพันธกิจ  ดังนี้            
   ๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพได้มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

ประจ าต าบล 

  ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกความเป็นไทยใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม(Inclusive  School)  ให้

ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 

   ๕.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิชาชีพ 

  ๖.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

 

เป้าหมาย (Goal)        
  ๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม  
มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะโดยยึดหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อยเหมาะสมแก่การเรียนรู้และปลอดภัย 
  ๔. ชุมชนมีความศรัทธาให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
สุขนิสัยดี  มีมารยาทงาม 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวย  สะอำด  ร่มรื่น สดชื่น  สุขภำพดี  มีมำรยำทงำม 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

(นายโอภาส  สิงห์สีดา) 

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
(นางบรรจง  ชัยมุงคุณ) 

งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา  

1. นำงเขมิกำ  ชัยศร  หัวหน้ำ 
2. นำงมลิวรรณ  หึกขุนทด  เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวภัทรำ  ภูส ำเภำ  เจ้ำหน้ำที ่
4. นำยคงคำ แจ้งพรมมำ เจ้ำหน้ำที่ 

งานการเงนิและบัญชี 

 1.นำงบรรจง  ชัยมุงคุณ    หัวหน้ำ 
 ๒.นำงสำวภัทรำ  ภสู ำเภำ   เจ้ำหน้ำที่ 
 

งานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจาปี 
1. นำงบรรจง  ชัยมุงคุณ  หัวหน้ำ 
2. นำงสำวภัทรำ ภูส ำเภำ เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงคงคำแจ้งพรมำร เจ้ำหน้ำที่ 

งานตรวจสอบภายใน (ควบคุมภายใน 
1. นำยศิริชัย  บุญหล้ำ  หัวหน้ำ 
2. นำงสำวภัทรำ  ภูส ำเภำ  เจ้ำหน้ำที่ 
3. นำงสำวสถิรนันท์ จำระศรี เจ้ำหน้ำที่ 
4. นำงสำวภัทรำภรณ์ ค ำกอง เจ้ำหน้ำที่ 

 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.นำยศิริชัย  บุญหล้ำ  หัวหน้ำ 
2.ว่ำที่ร้อยตรีธีระชัย วิมำนทอง เจ้ำหน้ำที่ 
3.นำงสำวภัทรำภรณ์ ค ำกอง    เจ้ำหน้ำที่ 
 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

1.นำงบรรจง ชัยมุงคุณ หัวหน้ำ 

2. นำยศิริชัย บุญหล้ำ เจ้ำหนำ้ที่ 
3. นำงสำวภัทรำ ภูส ำเภำ เจำ้หน้ำที่ 
4. นำงสำวสถิรนันท์ จำระศรี เจ้ำหน้ำที่ 
๕.ว่ำที่ร้อยตรีธีระชัย วิมำนทอง เจ้ำหน้ำที่ 
6. นำงสำวภัทรำภรณ์ ค ำกอง เจ้ำหน้ำที่ 
 



ขอบเขตการบริหารงานกลุ่มงบประมาณและแผนงานในโรงเรียน  
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณและแผนงาน  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ได้แก่ บุคคลที่ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งให้มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนบริหำร 
งบประมำณ และส ำนักงำนกลุ่มงบประมำณ มีหน้ำที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนบริหำร 
งบประมำณ ให้ด ำเนินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในเรื่องต่อไปนี้  

1. เป็นที่ปรึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำเก่ียวกับงำนบริหำรงบประมำณของโรงเรียน  
2. ร่วมกันก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน จัดระบบงำน ควบคุมงำน ประสำนงำน จัดท ำและเสนอค ำ ขอ 

จัดตั้งงบประมำณและติดตำมประเมินผลงำน  
3. นิเทศติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงบประมำณ ให้เป็นไปตำมระเบียบของ 

รำชกำร นโยบำยและมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  
4. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณอย่ำง มี

ประสิทธิภำพ  
5. ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนกำรเงิน-กำรบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  
6. ประสำนงำนเกี่ยวกับจัดท ำข้อตกลงปฏิบัติรำชกำร  
7. ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบภำยใน และระบบควบคุมภำยในให้ด ำเนินไปด้วยควำม 

เรียบร้อย  
8. บริหำรงำน วำงแผน ก ำกับ และติดตำมผลจัดท ำสำรสนเทศของกลุ่ม  
9. ประเมินผลงำนและกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ  
10. จัดท ำแผนกำรจัดท ำข้อตกลงและกำรปฏิบัติรำชกำร  
11. ประสำนทุกกลุ่มงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก ำหนดตัวชี้วัด  
12. ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ ให้เข้ำถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก ำหนด  
13.จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำร 

งบประมำณ  
14. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรของกลุ่มบริหำรงบประมำณตำม แผนปฏิบัติกำร  
15. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
16. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
17. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

1. งานนโยบายและแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา/แผนปฏิบตัิการประจ าปี  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. วิเครำะห์ทิศทำงและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนเหนือสถำนศึกษำ  

1) วิเครำะห์เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร 
ศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 2) ศึกษำข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกระดับได้แก่ เป้ำหมำย 
กำรให้บริกำรสำธำรณะ(Public Service Agreement : PSA)ข้อตกลงกำรจัดท ำผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่ และผลกำรด ำเนินงำนของ สถำนศึกษำที่ต้อง 
ด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถำนศึกษำท ำกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  



3) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมกรอบทิศทำงของ เขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ  

4) วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมข้อตกลงที่ท ำกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้ำน ปริมำณ 
คุณภำพ เวลำ ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค ำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงำน/โครงกำร  

5) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศผลกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ที่มี
ผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

6) เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสำธำรณะชนรับทรำบ 
 
 

2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
โดยครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และชุมชนมีส่วนร่วมด ำเนินกำรดังนี้  

1) ทบทวนภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และศึกษำรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศที่ เกี่ยวข้อง  
2) วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ(SWOT) และ ประเมิน 

สถำนภำพของสถำนศึกษำ  
3) ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ำประสงค์ (Corporate Objective) ของ 

สถำนศึกษำ  
4) ก ำหนดกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ  
5) ก ำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และชี้ตัววัดควำมส ำเร็จ(Key performance 

Indicators : KPIs) โดยจัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศ  
6) ก ำหนดเป้ำหมำยระยะปำนกลำงของผลผลิตในเชิงปริมำณ คุณภำพ และผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับ 

ผลปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่จะท ำร่ำงข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
7) จัดท ำรำยละเอียดโครงสร้ำง แผนงำน งำน/โครงกำร และกิจกรรมหลัก  
8) จัดให้รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน ำเสนอควำมเห็นชอบต่อ คณะกรรมกำร

สถำนศกึษำ  
9) เผยแพร่ประกำศต่อสำธำรณชน และผู้เกี่ยวข้อง 
 

3. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
1) จัดท ำรำยระเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำนโครงงำน ให้มีควำมเชื่อมโยงกับ ผลผลิตและ 

ผลลัพธ์ ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ พร้อมกับวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญ ของแผนงำน งำน 
โครงกำร เมื่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแจ้งนโยบำย แผนพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และ วิธีจัดตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร  

2) จัดท ำกรอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (Medium Term Expenditure Framework 
:MTEF) วิเครำะห์นโยบำยหน่วยเหนือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม วิเครำะห์ผลกำร ด ำเนินงำน
ปีงบประมำณท่ี ผ่ำนมำของสถำนศึกษำเพ่ือปรับเป้ำหมำยผลผลิตที่ต้องกำรด ำเนินกำรใน ๓ ปี ข้ำงหน้ำ พร้อม
กับปรับแผนงำน งำนโครงกำร และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมำณรำยได้ของ สถำนศึกษำท้ังจำกเงิน
งบประมำณและเงิน นอกงบประมำณ  

3) จัดท ำค ำขอรับงบประมำณของสถำนศึกษำและกอบประมำณกำรรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF) 
เสนอต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมสอดคล้องเชิงนโยบำย  



 
4.) จัดท ำร่ำงข้อตกลงบริกำรผลผลิต ( ร่ำงข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำน ) ของสถำนศึกษำที่ ต้องท ำกับ 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเมื่อได้รับงบประมำณ โดยมีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับแผนกล ยุทธ์ของ
สถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
4. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

1) ศึกษำข้อมลูกำรจัดสรรงบประมำณท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแจ้ง ผ่ำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบในเรื่องนโยบำย แผนพัฒนำ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน 
หลักเกณฑ์ข้ันตอนและวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ  

2) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับจำกหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรที่ เขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ 
แจ้ง ตลอดจนตรวจตอบวงเงินนอกงบประมำณท่ีได้จำกแผนกำรระดมทรัพยำกร  

3) วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนที่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนโครงสร้ำง สำยงำน และ ตำม 
แผนงำน งำนโครงกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ และก ำหนดงบประมำณ ทรัพยำกร ของแต่ละ 
สำยงำน งำนโครงกำร ให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณ ตำมแผนระดม 
ทรัพยำกร  

4) ปรับปรุงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงิน ที่ได้รับ  
5) จัดท ำรำยละเอียดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ(แผนกลยุทธ์)แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ

ซึ่งระบุ แผนงำน งำนโครงกำรที่สอดคล้องวงเงินงบประมำณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมำณ ที่ได้ตำมแผน
ระดมทรัพยำกร  

6) จัดท ำข้อร่ำงตกลงผลผลิตของหน่วยงำนในสถำนศึกษำและก ำหนดผู้รับผิดชอบ   
7) น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรปร ำปีงบประมำณ และร่ำงข้อตกลงผลผลิตขอควำมเห็นชอบ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
8) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท ำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำรับไป ด ำเนินกำรตำม 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
 

2. งานการเงินและการบัญชี  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ งำนกำรเงินและกำรบัญชี ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเงินให้เป็นไปโดยถูกต้อง

ตำม ระเบียบของทำง รำชกำรในเรื่องต่อไปนี้  
1. กำรเบกิ - จ่ำยเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตำมระเบียบ  
2. จัดท ำทะเบียนคุมกำรเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  
3. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ใบส ำคัญ กำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท  
4. จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินค่ำจ้ำง เงินสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำรักษำพยำบำล ฯลฯ  
5. น ำส่งเงิน โอนเงิน กำรกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
6. รวบรวมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดท ำเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมำณประจ ำปี  
7. ออกเอกสำรทำงกำรเงินตำมระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ.๒๕๔๕  
8. วิเครำะห์รำยจ่ำยของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงกำรใช้จ่ำยให้มีประสิทธิภำพ  
9.เบิกจ่ำยเงินงบประมำณประเภทต่ำงๆให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณของ 

สถำนศึกษำ  



10. จัดท ำบัญชีประจ ำวันให้ครอบคลุมกำรรับ–จ่ำยเงินทุกประเภทและสรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุก 
วัน ท ำกำร  

11. ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสด และเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและ งบ 
ยอดเงินฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  

12. จัดท ำรำยงำยประจ ำเดือนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
13. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่งให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน 

ผ่ำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจัดส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำงตำมระยะเวลำที่ ก ำหนด  
14. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงิน กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน กำร โอน

เงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  
15. จัดท ำบัญชีกำรเงินทั้งงบประมำณและเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมระเบียบบัญชี  
16. จัดท ำรำยงำนกำรเงินและงบกำรเงิน  
17. เก็บรักษำใบเสร็จท ำบัญชีควบคุมกำรใช้ใบเสร็จ   
18. จัดท ำบัญชีทะเบียนและรำยงำนทุกไตรมำส  
19. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
20. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

3. งานพสัดและสินทรัพย์  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนมีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติกำร จัดซื้อ จัดจ้ำง และ 

ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด ใน
เรื่องต่อไปนี้  

1. ควบคุมดูแลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษำ เบิกจ่ำยให้ 
เป็นไป ตำมขั้นตอน และแนวปฏิบัติควบคุมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร และแผนกำรใช้ 
จ่ำยเงินของ โรงเรียน หรือตำมค ำสั่งของโรงเรียน และควบคุมให้มีกำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด  

2. ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีวัสดุ และกำรลงทะเบียนครุภัณฑ์ ด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ และ 
กำร ลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้เป็นปัจจุบัน  

3. ดูแลกำรซ่อมบ ำรุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดให้มีแผนปฏิบัติกำรซ่อมบ ำรุงเอำไว้ มีกำรจัดงบประมำณเพ่ือ 
กำรนีอ้ย่ำงพอเพียง และให้มีกำรซ่อมบ ำรุงอยู่เสมอ  

4. จัดให้มีกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปี มีรำยงำนกำรตรวจรับ – จ่ำย 
รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุถำวร หลักฐำนกำรอนุมัติจ ำหน่ำยพัสดุและเอกสำรที่เก่ียวข้องเป็นประจ ำทุกปี  

5. ดูแลกำรให้บริกำรด้ำนพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแก่บุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้รวดเร็วและทันตำ 
ก ำหนดเวลำ  

6. ควบคุมกำรจัดท ำเอกสำร แนะน ำวิธีใช้ กำรปรับซ่อม หรือระเบียบต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น จัดท ำแบบ 
รำยงำน แบบฟอร์มในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้บริกำร  

7. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสำร ขอซื้อ ขอจ้ำง จำกฝ่ำย/กลุ่มสำระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรลงนำม  

๘. จัดท ำทะเบียนอำคำรสถำนที่ ดูแลและบ ำรุงรักษำอำคำรและบ้ำนพักของทำงรำชกำร เช่น บ้ำนพัก
ครูบ้ำนพักภำรโรง และบ้ำนพักนักเรียน เป็นต้น ในกรณีที่ช ำรุดเสียหำยเนื่องจำกเก่ำและใช้งำน นำน กำรขอ



อนุญำต ปรับปรุง ต่อเติม ด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนอำคำรที่รำชพัสดุ และขออนุมัติรื้อถอนถ้ำ จ ำเป็นกำร
ด ำเนินกำรรื้อถอน ต้องให้ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร  

๙. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพัสดุประจ ำปี ทุกสิ้นปีงบประมำณ  
1๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

4. งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ งำนจัดระบบควบคุมภำยในหน่วยงำน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยกำรป้องกันควำมเสี่ยง  
2. กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ กำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรประเมินควำมเสี่ยง 

รวมทั้ง กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน  
3. ติดตำมกำรใช้เงินทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณและแผนกำรใช้งบประมำณรำยไตรมำสและป้องกันควำมเสี่ยง  
4. สรุปข้อมูลสำรสนเทศท่ีได้และจัดรำยงำนข้อมูลกำรใช้งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำนของ 

สถำนศึกษำ เป็นรำยไตรมำสต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่อหน่วยเหนือ ตำมแบบกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต  
5. กำรประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน คือ เป็นผู้พิทักษ์

ผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เพรำะผู้ตรวจสอบภำยใน ถือเป็นเครื่องมือและกลไก
ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ของผู้บริหำร ที่จะช่วยในกำรช่วยสอบ ทำน ควำมถูกต้องของกำรด ำเนินงำน ช่วยเสริมสร้ำง
ควำมโปร่งใสและควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภำยใน ได้แก่ กำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่องค์กร ด้วยกำรสนับสนุนให้ ทุกหน่วยงำนในโรงเรียนมีระบบปฏิบัติงำนที่มีระบบควบคุม
ภำยในที่ดีและเหมำะสม โดยท ำกำรสอบทำน เพ่ือหำ ข้อเท็จจริง (Fact Finding) รำยงำนข้อเท็จจริงให้
ผู้บริหำรทรำบ เสนอแนะแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง ในเชิง สร้ำงสรร และติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุง รวมทั้ง 
เป็นที่ปรึกษำด้ำนระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ภำยในโรงเรียน หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  

1. ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและ 
กำร ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ  

2. ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรกำรเงิน กำรบริหำรพัสดุและทรัพย์สิน ให้เป็นไป ตำม 
นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง ของหน่วยงำน  

3. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และเสนอแนะวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้กำร 
ปฏิบัติงำนเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยหรือทุจริตรั่วไหล  

4. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้กำร 
ปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องเหมำะสม  

5. ปฏิบัติงำนอื่น ที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก ผู้บริหำร 
นอกเหนือจำก แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีคณะกรรมกำรผู้ตรวจสอบกำรเงินและบัญชี 

1. ตรวจสอบ และรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของจ ำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชี  
รวมทัง้เอกสำร ทำงกำรเงินของโรงเรียนหรือ กิจกรรม งำน/โครงกำรภำยในโรงเรียนที่ก่อให้เกิดรำยได้เพ่ือ 
รักษำผลประโยชน์ของ ส่วนรวม (อย่ำงน้อยเดือนละ1 ครั้ง)  

2. ตรวจรำยกำรต่ำงๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีเช่น บัญชีประจ ำวัน หรือบัญชีรำยวัน เพ่ือให้ 
เชื่อแน่ว่ำ กำรบันทึกจ ำนวนเงินและรำยกำรต่ำงๆในสมุดบัญชี เป็นไปโดยควำมถูกต้อง  



3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรโอนรำยกำรต่ำงๆ จำกบัญชีรำยวันไปลงบัญชีแยก ประเภท  
นับเงินสด และตรวจสอบยอดเงินในธนำคำร  

4. ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่รับมำและจ่ำยไปตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซ้ือขำย  
5. ตรวจดูเช็คเงินสดเพื่อสอบยอดเงิน ลำยเซ็นกำรขีดฆ่ำและวันที่สั่งจ่ำยเข้ำบัญชีเงินสด  
6. สอบรำยกำรในบัญชีรำยวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ำยเงินสดใบเสร็จซื้อของ  

และใบเสร็จ แสดงค่ำใช้จ่ำย  
7. ตรวจสอบรำยกำรสิ่งของ ตรวจสอบควำมถูกต้องของยอดเงิน  
8. ตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงิน เช่น เอกสำรแสดงก ำไรและขำดทุน  
9. รำยงำนแสดงรำยกำรต่ำงๆ โดยละเอียดเช่น ต้นทุน สินทรัพย์หนี้สิน ปริมำณกำรขำย ก ำไร 

สุทธิและค่ำ เสื่อม 
 

5.งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ งำนกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ 

ด ำเนินกำร รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักเรียนและบุคลำกร โดยมี หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

1. เป็นคณะกรรมกำรวิชำกำรโรงเรียนโดยต ำแหน่ง  
2. จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ  
3. พัฒนำมำตรฐำนทำงกำรศึกษำก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 

ตำม มำตรฐำน กำรศึกษำและตัวชี้วัดของกระทรวง  
4. จัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
5. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
6. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
7. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีสำธำรณชนและหน่วยงำนต้นสังกัด  
8. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
6. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ งำนระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
1. วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน/โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง (MTEF) และ 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
2. ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุน   
3. จัดท ำแผนระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์  
4. จัดกองทุนสวัสดิกำรเพ่ือกำรศึกษำ  
5. เก็บรักษำเงินและด ำเนินกำรตำมระเบียบกำรเงิน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้เป็นไปตำมระเบียบ 

กำรเงิน ประเมินผล  
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 



7. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ งำนสำรสนเทศฝ่ำย มีหน้ำที่ จัดรวบรวมข้อมูล สถิติและงำนกลุ่มบริหำร 

งบประมำณให้เป็นระบบ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
1. เป็นคณะกรรมกำรวิชำกำรโรงเรียนโดยต ำแหน่ง  
2. จัดระบบ รวบรวม ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำร  
3. เก็บข้อมูลสถิติกำรเรียนกำรสอน กำรทดสอบร่วมกับงำนทะเบียนวัดผล  
4. รวบรวมสถิติกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรของครู  
5. จัดป้ำยนิเทศ และเสนอข้อมูลทำงวิชำกำร  
6. รวบรวมข้อมูล และจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศของฝ่ำยวิชำกำร  
7. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลส ำเร็จของงำน ต่อสำธำรณชนทรำบ  
8. งำนโครงกำรตำมนโยบำย โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
9. งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 


