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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี                  
เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สามารถ ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ 
ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้
จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อ ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนด าเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิด ความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
   ๒.  เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
   ๓.  เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของ 
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๕.  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีเล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
บทบาทและหนา้ที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑. พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม  
๒. จัดบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงานในงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
3. ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้อง กับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
4. วางแผนและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ 
5. ความส่งเสริมสนับสนุนครู และบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
6. ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหา และเป็นท่ีปรึกษาให้ครูและบุคลากรท่ี ปฏิบัติงาน

ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1.1  ขอบข่ายตามภารกิจ 
 1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

 1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 1.2  การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
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  2.  การจัดสรรงบประมาณ 

   2.1  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
   2.2  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
   2.3  การโอนเงินงบประมาณ 

  3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
   3.1  การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
   3.2  การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

 4.  การบริหารการเงิน 
4.1  การรับเงิน 
4.2  การเก็บรักษาเงิน 
4.3  การจ่ายเงิน 
4.4  การน าส่งเงิน 

5.  การบริหารบัญช ี
5.1  การจัดท าบัญชีการเงิน 
5.2  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
5.3  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน 

  6.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
6.2  การจัดหาพัสดุ 
6.3  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

  7.  การบริหารข้อมูลสารสนเทศ 
7.1  การรวบรวมข้อมูลโรงเรียนและชุมชน 
7.2  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
7.3  การบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล DMC 

  8.  การจัดหาและระดมทรัพยากร 
   8.1  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

9.  การควบคุมภายในหน่วยงาน 
9.1  การจัดกิจกรรมควบคุมภายใน 
9.2  การจัดท าสารสนเทศและการส่ือสาร 
9.3  การติดตามประเมินผล 
9.4  การรายงานผลการควบคุมภายใน 

10.  การจัดการยานพาหนะ 
10.1  การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง 
10.2  การตรวจสอบสภาพยานพาหนะส่วนกลางให้พร้อมใช้งาน 
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 1.2  ขอบข่ายตามภาระงาน/การด าเนินงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ  
   1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 แนวทางการปฏิบัติงาน 
   1.  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต(Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นท่ีและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีสถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

4.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงท่ีท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 
 5.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบ 
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 6.  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
 
 1.3  การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติ 

ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม ด าเนินการดังนี้ 
 1.  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และประเมิน 
สถานภาพของสถานศึกษา 
 3.  ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์(Corporate Objective)ของ
สถานศึกษา 
 4.  ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 5.  ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์(Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ(Key Performance  
Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 6.  ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
 8.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 9.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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1.4  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัติ 

 1.  จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเช่ือมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงานงาน/
โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอน
และวิธีการจัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 
 2.  จัดท า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework 
: MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน 3 ปีข้างหน้า  
พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ัง 
จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

3.  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง
(MTEF) เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

4.  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้อง 
ท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2.  การจัดสรรงบประมาณ  
 2.1  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1.  จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
 2.  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่าน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

3.  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
 4.  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม 
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของ 
แต่ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตาม 
แผนระดมทรัพยากร 

5.  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินท่ีได้รับ 
6.  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ีสอดคล้อง

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
 7.  จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 8.  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 9.  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการตาม 
แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
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 2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 1.  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน 
(แยกเป็นค่าครุภัณฑ์และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2.  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต 
พื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานรวบรวมเสนอต่อส านัก งบประมาณ 

3.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้ 
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 
 
3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 3.1  การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
2.  จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
3.  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
4.  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบติดตาม 

ของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
5.  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
6.  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7.  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ของ

สถานศึกษา 
2.  จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
3.  สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ 

ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
4.  ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
5.  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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4. การบริหารการเงิน 

การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกนัเงนิ
ไว้เบิกเหล่ือมปีให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 
5. การบริหารการบัญช ี
 5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการต้ังยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อนและการ

ต้ังยอดก่อปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
 2.  จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้า
บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) 
และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลัง
การปรับปรุง 
 3.  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุนรายได้) 
 4.  บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ การรับเงินรายได้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 
 5.  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ท่ัวไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 
 6.  ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย/รับท่ีได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชีค่าเส่ือม
ราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 7.  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีและปิด
รายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีเข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินน าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
 8.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวันและงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
 9.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิดจากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อก ากับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 
 



๗ 

 
 5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง

ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายรายงานเงิน
ประจ างวด 

2.  จัดท ารายงานประจ าปีโดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานระจ าปีให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
รมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 
 
 5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียน และรายงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 
 จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 
6. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างท้ังหมดเพื่อ

ทราบสภาพการใช้งาน 
2.  จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
3.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม
ราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์ 

4.  จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการและท่ียัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบันและให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

5.  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็
ได้ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

6.  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 



๘ 

 
 6.2 การจัดหาพัสดุ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู

กิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุท่ียังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

2.  จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
 แนวทางการปฏิบัติ 

1.  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็นแบบ
มาตรฐาน 

2.  ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

3.  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศจ่าย/ขาย
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
  
 6.4 การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2.  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3.  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4.  ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินท่ีมี

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูกสร้าง 
 

7.  การควบคุมภายในหน่วยงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

1.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2.  วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง 
3.  ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 

 5.  ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน ามาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงาน
ตามภารกิจ 



๙ 

 
6.  ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
7.  ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
8.  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

  
8.  กองทุนสวัสดิการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
  1.  จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้ังการ
จัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 

2.  วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
3.  ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
4.  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่ายการด าเนินการตามภาระงาน 
 1.  ก ากับดูแล การสร้างเสริม สนับสนุน ส่งเสริม ใส่ใจ สร้างงาน และรับผิดชอบการบริหารและการ 
จัดการตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ 
สถานศึกษา  
 2.  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ตลอดจน กฎหมาย 
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ  
 3.  วางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยยึดหลักการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 4.  ออกแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานรวบรวม จัดท าเป็น เอกสารคู่มือ 
การปฏิบัติงาน  
 5.  ประชาสัมพันธ์งาน นิเทศฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติกิจกรรม  
 6.  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือการระดมทรัพยากร เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม 
เป้าหมาย  
 7.  สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมส าคัญในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้ 
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
 8.  ก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน รวมท้ังรายงานผลต่อ 
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
 9.  วางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ บริหาร 
งบประมาณ บริหารท่ัวไป  
 10.  จัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 11.  ดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
นโยบาย ของโรงเรียนและท่ีก าหนดไว้ในแผนงานกลยุทธ์  
 12.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 13.  ร่วมก าหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  



๑๐ 

 
 14.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน  
 15.  ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน  
 16.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  
 17.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 18.  เป็นท่ีปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียน 
 19.  รักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน หมายเลข ๒  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการ
โรงเรียน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 20.  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 21.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ขอบข่ายตามภารกิจ 
  
1.  งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ  
แนวทางการปฎิบัติงาน 

1.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนช้ันเรียน ข้อมูลครูนักเรียน และส่ิง
อ านวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.  จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  และแผนงบประมาณ 
3.  เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นค าขอ

ต้ังงบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
2.  งานจัดท าแผนปฏิบัติการ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 
  1.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2.  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
3. งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
4. งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประกอบด้วย 
แนวทางการปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องขอโอนหรือเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับ
สถานศึกษาประเภทท่ี  1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเสนอ    ขอโอนหรือ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการต่อไป 



๑๑ 

 
5.  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 
 รายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ไปยังส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา 
และรายงานระบบบัญชีข้ันพื้นฐานในระบบ E-BUDGET 

 
6.  งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดการให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่ายงาน ในสถานศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบท่ี
ส านักงบประมาณก าหนด และจัดส่งไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลาท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

2.  จัดท ารายงานประจ าปีท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาภายในระยะเวลาท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 
7.  งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2.  วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ

หน่วยงานในสถานศึกษา 
 
8. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

2.  จัดท าแผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทรัพยากร
การศึกษา และเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมี
ความโปร่งใส 

3.  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยความชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
9. งานกองทุนเพื่อการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

2.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษาให้
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 



๑๒ 

 
3.  สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
10.  งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดท ารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นท้ังท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานประกอบการ เพื่อการ
รับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลท่ัวไปจ าได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา 

2.  วางระบบหรือก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมท้ังให้บริการการใช้
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน 

4.  ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างทรัพยากร
บุคคลท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

5.  ด าเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 
11. งานวางแผนพัสดุ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  การวางแผนพัสดุล่วงหน้า 3 ปี ให้ด าเนินการตามกระบวนการของการวางแผนงบประมาณ 
2.  การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้ฝ่าย           

ท่ีต้องการใช้พัสดุ จัดท ารายละเอียดพัสดุท่ีต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ 
หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาท่ีต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (แผนปฏิบัติงาน) และ
ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งให้ฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 

3.  ฝ่ายท่ีจัดท าแผนการจัดหาพัสดุท าการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายท่ีต้องการใช้พัสดุโดยมี
การสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และความ
เหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจัดท าเองแล้วจ าน าข้อมูลท่ีสอบทานแล้วมาจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา    
 
12. งานก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็น แบบ
มาตรฐาน 

2.  ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ 
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 



๑๓ 

 
3.  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขาย

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับ งานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
 
13. งานพัฒนาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 
 1.  ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างท้ังหมด เพื่อ
ทราบสภาพการใช้งาน  
 2.  จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์  
 3.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน 
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุม 
ราคา วันเวลาท่ีได้รับสินทรัพย์  
 ๔.  จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ และท่ียัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
 5.  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม สินทรัพย์ก็
ได้ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม  
 6.  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
14. งานจัดหาพัสดุ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดซื้อ-จัดจ้าง พัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2.  จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ- จัดจ้างของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน ให้เป็นไป 
ตามแผนการปฏิบัติการประจ าป 
 
15. งานควบคุมและดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
2.  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  
3.  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งต้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4.  ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินท่ีมี 

สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นส่ิงปลูก
สร้าง 
 



๑๔ 

 
16. งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจ าหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจ าปี  
2.  จัดท าประมาณการค่าเส่ือมสภาพ วัสดุและสินทรัพย์ 
3.  จัดรวบรวมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้แก่ E-mes , B-obec และM-obec  
4.  จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม 

 
17.  งานเบิกเงินจากคลัง  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  วางแผนก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการเงินการบัญชี การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา  

2.  เบิกจ่าย เงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้านของข้าราชการและ 
ลูกจ้าง  

3.  จัดท าหนังสือรับรองการใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นสังกัด หนังสือรับรองเงินเดือนของ 
ข้าราชการและลูกจ้าง 

4.  เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และจัดท าทะเบียนใบเสร็จรับเงิน 
5.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อส้ินปีงบประมาณ  
6.  วิเคราะห์วางแผน ติดต่อประสานงาน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินให้แก่บุคลากร 

ในโรงเรียน 
7.  จัดท างบเดือน เงินอุดหนุนการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา 

 8.  จัด ท ารายละเอียดการส่งเงินประกันสังคมรายเดือนของลูกจ้าง  
 
18. งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  เก็บรักษาเงิน ด าเนินการรับจ่ายเงิน ถอนเงิน ฝากเงินและน าส่งเงินทุกประเภท ท้ังเงินงบประมาณ 
เงินรายได้สถานศึกษา เงินรายได้แผ่นดินและเงินอุดหนุนการศึกษา 

2.  เก็บรักษาสัญญาการยืมเงินและเอกสารแทนตัวเงินทุกประเภท 
3.  จัดท าแบบกรอกข้อมูลประกอบการบริจาคทรัพย์สิน หนังสือตอบขอบคุณ และใบอนุโมทนาบัตร

ใน ระบบใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ 
 
19.  งานน าเงินส่งคลัง  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  การน าเงินส่งคลังให้น าส่งต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าท่ีของอ าเภอ พ.ศ. 2560  หากน าส่งเป็นเงินสดให้ต้ัง
คณะกรรมการน าส่งเงินด้วย 
  
 
 



๑๕ 

 
19.  งานจัดท าบัญชีการเงิน  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดท ารายงานคงเหลือประจ าวันและลงบัญชีประเภทต่างๆ สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินแยก
ประเภท ท้ังเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษาและเงินรายได้สถานศึกษาทุกประเภท  
 2.  จัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส าหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินอุดหนุน 
การศึกษา บัญชีเงินรายได้สถานศึกษา และเงินงบประมาณ 
 3.  จัดท ารายงานการเงิน ได้แก่ รายงานการรับจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนการศึกษา ส่ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 
20. งานจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  จัดท ารายงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตามระบบ
การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 2516 แล้วแต่กรณี 

2.  จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด คือ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและ
วิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.  จัดท าระบบรายงานบัญชีข้ันพื้นฐานในระบบ E-BUDGET 
 
๒๒. งานจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบยีน และรายงาน  
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1.  แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดท าตามแบบท่ีก าหนดในคู่มือการบัญชีส าหรับ
หน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 
 
 
 
1.  งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวันตลอดปี 

 
ล าดับที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 รับเงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ ทุกประเภท และออก
ใบเสร็จรับเงิน 

งานการเงิน 

2 ด าเนินการจ่ายเงินตามความจ าเป็น งานการเงิน 
3 ลงทะเบียนคุมการจ่ายเงินทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง 

เรียบร้อย และเป็น ปัจจุบัน 
งานการเงิน 

4 ลงทะเบียนคุมเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้ง ให้
ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็น ปัจจุบัน 

งานการเงิน 

5 เสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ถ้ามี) งานการเงิน 
6 ลงบัญชีรับ-จ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง 

เรียบร้อย และเป็น ปัจจุบันทุกวัน 
งานการเงิน 

7 จัดท ารายงานรายละเอียดเงินคงเหลือประจ าวัน งานการเงิน 
8 ด าเนินงานการเงินและการบัญชีให้ทันก าหนดเวลา  งานการเงิน 
9 ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานการเงิน / การ 

บัญชีต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับเป็นประจ าทุกวัน 
งานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบตัิงานการเงินและบัญชี 



๑๗ 

 
2.  งานที่จะต้องปฏิบัติประจ าเดือน 
 

ล าดับที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าใบเบิก -ฝากเงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ ทุก

ประเภท 
งานการเงิน 

2 ส่งใบเสร็จรับเงินเงินอุดหนุนและประเภทเงินงบประมาณ 
ประเภทเงินเดือน เงินช่วยเหลือบุตร ค่าสาธารณูปโภค และ
อื่นๆ 

งานการเงิน 

3 เบิกเงินงบประมาณทุกประเภท งานการเงิน 
4 จัดเตรียมหลักฐานการจ่ายเงินเดือนประจ าเดือน งานการเงิน 
5 ค านวณรายได้เพื่อหักภาษีณ ท่ีจ่ายของบุคลากร(เดือน

ธันวาคมทุกปี) 
งานการเงิน 

6 กรอกแบบส ารวจการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งานการเงิน 
7 จัดท างบประมาณ แผนการใช้เงินบ ารุงการศึกษาของทุก

ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/ งาน 
งานการเงิน 

8 เบิกเงินงบประมาณ ประเภทค่ารักษาพยาบาล, ช่วย 
การศึกษาบุตร, ค่าเช่า บ้าน ลงทะเบียนคุมการใช้ 
จ่ายเงินตามโครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ให้ 
เป็น ปัจจุบัน 

งานการเงิน 

9 จัดท ารายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจ าเดือนของบุคลากร/เบิกค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว/ 
ครูต่างชาติ 

งานการเงิน 

10 ส่งข้อมูลผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน งานการเงิน 
11 ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ งานการเงิน 
12 ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งานการเงิน 
13 ส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน รายงานประเภทเงิน

คงเหลือ 
งานการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 
 
 
1.  งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกวันตลอดปี 
 

ล าดับที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและสินทรัพย์ 
2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีได้อนุมัติ  
3 งานเบิก - จ่ายพัสดุ  
4 งานลงทะเบียน และให้หมายเลขครุภัณฑ์  
5 งานลงบัญชีวัสดุส้ินเปลือง  
6 งานลงบัญชีวัสดุถาวร  
7 ตรวจสอบวัสดุถาวรประจ าปี  

 
2.  งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 

ล าดับที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 รับเอกสารหลักฐานการขอซื้อของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน งานพัสดุและสินทรัพย์ 
2 ด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินการ  
3 ด าเนินการเสนอขออนุมัติการจัดซื้อ  
4 ด าเนินการจัดซื้อจัด จัดจ้าง  
5 ด าเนินการตรวจ – รับ – จ่าย วัสดุอุปกรณ์  

 
3.  งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจ าเดือน 

 
ล าดับที่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 สรุปยอดการเบิก-จ่าย ประจ าวัน (ทุกส้ินเดือน) งานพัสดุและสินทรัพย์ 
2 รายงานการเบิก – จ่าย ทุกวันท่ี 15 ของแต่ละเดือน  
3 รายงานข้อมูลผลการบริหารงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับ จัดสรร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบตัิงานพัสดุและสินทรัพย์  



๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน (Flowchart) ระบบงานพัสดุ 

 เจ้าของโครงการ 
บันทึกเสนอขออนุมัติใช้เงิน 

การเงิน/ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 

 

รองฝ่ายฯ/ผู้บริหาร/พิจารณา 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เจ้าหน้าที่/หวัหน้า

เจ้าหน้าที ่

ผู้บริหารฯ 

พัสดุด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจรับ 

ลงบัญชี-ทะเบียน 

การเงิน/เบิก-จ่าย 

เจ้าของโครงการเบิกวัสดุไปใช ้

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 

 

ให้ความเห็นชอบ/แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ/ตรวจการจ้าง 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง ๓ วิธี (ม.๕๕,ม.๖๙) 

   - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

   - วิธีคัดเลอืก 

   - วิธเีฉพาะเจาะจง 

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

ท าสัญญา 

 

 

 

 

(๑) 

(๒) (๓) 

(๔) 

(๕) 

(๖) 

(๗) 

(๘) 
(๙) 

(๑๐) 



๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



๒๑ 

 
สัญญาเงินยืมเลขท่ี..................................................วันท่ี.............................................................        ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม............................................................................จ านวนเงิน...................................บาท    แบบ 8708 
 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

                                                 ท่ีท าการ.............................................                             
      วันท่ี................................................... 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
  

ตามค าส่ัง/บันทึกท่ี................................................ลงวันท่ี................................................                                 
ได้อนุมัติให้ ข้าพเจ้า..........................................................................ต าแหน่ง.....................................................
สังกัด.......................................................................................................................พร้อมด้วย
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัด 
...........................................................……………………………………………………………………………………..……………..
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

O บ้านพัก  O ส านักงาน O ประเทศไทย  ต้ังแต่วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ...........เวลา................น. 
และกลับถึง O บ้านพัก  O ส านักงาน   O ประเทศไทย วันท่ี..........เดือน............พ.ศ. ...............เวลา.............น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้....................วนั......................ช่ัวโมง 
 

ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ   O ข้าพเจ้า   O คณะเดินทาง ดังนี้  
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท              -       จ านวน     -      วัน        -       รวม          -          บาท 
ค่าท่ีพักประเภท                             -      จ านวน     -      วัน        -       รวม          -          บาท 
ค่าพาหนะ    .............................................................................................................รวม.............................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ..........................................................................................................รวม............................บาท 
                        รวมเงินท้ังส้ิน...........................บาท 
จ านวนเงิน 
(ตัวอักษร)................................................................................................................................................ 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจ่ายท่ีส่งมาด้วย
จ านวน............................... ฉบับ รวมท้ังจ านวนเงนิท่ีขอเบิกถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 
 

   ลงช่ือ...................................................ผู้ขอรับเงิน              
(............................................) 

                                                                 ต าแหน่ง....................................................... 



๒๒ 

 
-2- 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงช่ือ.......................................................................... 
        (...........................................................................) 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันท่ี............................................................................ 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
ลงช่ือ.................................................................. 
         (..................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................ 
วันท่ี...................................................................... 
 

  
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน..............................................................................
บาท (.........................................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเงิน       ลงช่ือ.....................................................ผู้จ่ายเงิน 
     (...........................................................)                   (.........................................................) 
                        
ต าแหน่ง........................................................                    ต าแหน่ง.............................................................. 
วันท่ี..............................................................                    วันท่ี..................................................................... 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี................................................................วนัท่ี.......................................................... 
 
 
หมายเหตุ…………...…………………………………………………………………..………………………………………….…………… 
……….......................…………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……….......................…………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……….......................………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
ค าช้ีแจง  

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น
และส้ินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาแตกต่างกันของ
บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน
กรณีท่ีมีการยืมเงิน ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีท่ียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังนี้ให้  ผู้มี
สิทธิแต่ละคน  
ลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2)



๒๓ 

 

 

 
 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          ส่วนท่ี 2 

                                 ช่ือส่วนราชการ...............................................................................จังหวัด................................................................                  แบบ 8708 
 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...........................................................ลงวันท่ี................เดือน....................................................พ.ศ.  

 

                                                                                                                                 
   จ านวนเงินท้ังส้ิน (ตัวอักษร)...................................................................................................... .........                    ลงช่ือ..........................................ผู้จ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                           

      ค าช้ีแจง 1.ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพักให้ระบุอัตราวันและจ านวนวันท่ีขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                   (..........................................)                                               
           2.ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีได้รับเงิน กรณีเป็นการรับจากเงินยืม ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับจากเงินยืม             ต าแหน่ง............................................             
           3.ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ท่ีขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงิน                           วันท่ี.................................................. 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ช่ือ  ต าแหน่ง  
ค่าใช้จ่าย  รวม  

 
ลายมือช่ือ 
ผู้รับเงิน 

วัน เดือน ป ี
ท่ีรับเงิน 

หมายเหตุ 
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                              รวมเงิน      ตามสัญญาเงินยืมเลขท่ี................วันท่ี......... 



๒๔ 

 

 

แบบ   บก  111 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนราชการ............................................................................................ 
 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                               รวมเป็น
เงิน 

  

 
  รวมทั้งส้ิน  (ตัวอักษร).............................................................................................................. 
  ข้าพเจ้า..................................................................ต าแหน่ง...................................................... 
ส านักงาน..........................................................................ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับได้   และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
 
      ลงช่ือ............................................................. 
              (............................................................) 
      วันท่ี............................................................... 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

1.  ขา้พเจา้............................................................................ต  าแหน่ง........................................................................... 

     สงักดั ............................................................................................................................. ........................................ 

2.  ขอเบกิเงินคา่รกัษาพยาบาลของ 

       ตนเอง 

       คูส่มรส  ช่ือ..............................................................เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………… 

       บดิา      ช่ือ............................................................ ..เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………… 

       มารดา   ช่ือ........................................................... ..เลขประจ าตวัประชาชน……………………………………  

       บตุร       ช่ือ........................................................... .เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………… 

  เกิดเม่ือ............................................................เป็นบตุรล าดบัท่ี....................... 

   ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ        เป็นบตุรไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ  

ป่วยเป็นโรค............................................................................................... ...................................................................... 

และไดเ้ขา้รบัการตรวจรกัษาพยาบาลจาก (ช่ือสถานพยาบาล).......................................................................................... 

ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตัง้แตว่นัท่ี...................................ถึงวนัท่ี..................................... 

 

เป็นเงินรวมทัง้สิน้...............................................บาท(..............................................................................)        

ตามใบเสรจ็รบัเงินท่ีแนบ จ านวน...........................ฉบบั 

3.  ขา้พเจา้มีสทิธิไดร้บัเงินคา่รกัษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดกิารเก่ียวกับการรกัษาพยาบาล 

      ตามสทิธิ         เฉพาะสว่นท่ีขาดอยู่จากสทิธิท่ีไดร้บัจากหน่วยงานอ่ืน 

                                       เฉพาะสว่นท่ีขาดอยู่จากสญัญาประกนัภยั 

เป็นเงิน.............................................บาท   (.......................................................…………………..)    และ 

(1) ขา้พเจา้    ไมมี่สทิธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนแตเ่ลือกใชส้ทิธิจากทางราชการ 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลตามสญัญาประกนัภยั 

 เป็นผูใ้ชส้ทิธิเบกิคา่รกัษาพยาบาลส าหรบับตุรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

(2) ........ขา้พเจา้  ไมมี่สทิธิไดร้บัค่ารกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน แต่คา่รกัษาพยาบาลท่ีไดร้บัต  ่ากวา่สทิธิตาม

พระราชกฤษฎีกา ฯ 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลตามสญัญาประกนัภยั 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนในฐานะเป็นผูอ้าศยัสิทธิของผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

แบบ 7131 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  พร้อมท้ังกรอกข้อความเท่าท่ีจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 

ให้แนบส าเนาค าส่ังศาลท่ีส่ัง/พิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ให้มีค าช้ีแจงด้วยว่ามีสิทธิ์เพียงใด และขาดอยู่เท่าใด กรณีได้รับจากหน่วยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือขาดอยู่เท่าใดเมื่อได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญา
ประกันภัย 
ให้เติมค าว่า คู่สมรส บิดา มารดาหรือบุตรแล้วแต่กรณี 
ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

4.  เสนอ   ................................................................................... 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้มีสทิธิเบกิคา่รกัษาพยาบาลส าหรบัตนเองและบคุคลในครอบครวัตามจ านวน

ท่ีขอเบกิ ซึ่งก าหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้ความขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ 

    (ลงช่ือ)..................................................ผูข้อรบัเงินสวสัดกิาร 

              (..................................................) 

    วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ................ 

5.  ค  าอนมุตั ิ

  อนมุตัใิหเ้บกิได ้

    (ลงช่ือ)....................................................... 

               (.....................................................) 

    ต าแหน่ง..................................................... 

6.  ใบรบัเงิน 

  ไดร้บัเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล จ านวน.......................................................บาท 

    (.......................................................................................)  ไวถ้กูตอ้งแลว้ 

                                                   (ลงช่ือ)........................................................ผูร้บัเงิน 

                                                              (.......................................................) 

                                                   (ลงช่ือ)........................................................ผูจ้่ายเงิน 

                                                             (.......................................................) 

                                           วนัท่ี...............เดือน....................................พ.ศ................ 

                                                               (ลงช่ือตอ่เม่ือไดร้บัเงินแลว้เท่านัน้) 

ก 

ข 

ค 

ง 



๒๗ 

 

 

 
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ ……………………………………...………………………………………….……………………………… 
ท่ี ………………………………….……….  วันที่  ………………………...……………………………… 

เร่ือง รายงานขอจ้างพัสดุ/ซื้อพัสดุ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………..…. 
ด้วยกลุ่มสาระ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . .  มีความประสงค์จะขอจ้างท าการ …………….……….……..… เพื่อ   
………………………………………..…..…..…  ซึ่ ง ไ ด้รับอนุมัติ เงินจากแผนงาน ………………………….…….…….. งาน/
โครงการ……………. จ านวน………………….บาท รายละเอียดดังแนบ งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ 
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง 
(2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 
ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5  จึงขอ
รายงานขอจ้าง ดังนี้  
 1. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องจ้าง คือ ………………………………………………………………… 
 2. รายละเอียดและงานท่ีจะจ้างคือ ….………………………………………………………..…… 
 3.  ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน …………………………  บาท  
 4. วงเงินท่ีจะขอจ้างครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. ) 
  5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน  …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
 ท่ัวไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
 8. ข้อเสนออื่น ๆ  เห็นควรแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
               2. อนุมัติแต่งต้ัง (นาย/นาง/นางสาว) ……………. ต าแหน่ง …………….เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 
  
ลงช่ือ …………………..................…… …เจ้าหน้าท่ี          ลงช่ือ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
         (…………………..................…… …)                         (…………………..................…… …) 
         ………../…………………./………            ………../…………………./………  
      เห็นชอบ 
         อนุมัติ 
 
 ลงช่ือ ……………………………….  
 ( ……..………………..…….. ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ……………………..………… 
 ………./……………/……….. 



๒๘ 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ท่ี .................................. ลงวันท่ี ....................................... 
งานจัดซื้อพัสดุ จ านวน ....................... รายการ กลุ่มสาระ .......................................... 
โรงเรียน ................................................... 

 
 
  ลงช่ือ …………………..................…… …เจ้าหน้าท่ี 
          (…………………..................…… …) 
           ………../…………………./……… 
 
 
  ลงช่ือ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
          (…………………..................…… …) 
           ………../…………………./……… 
 
 
 
 
 
 
 

   [  ] ราคามาตรฐาน จ านวนและวงเงินที่ขอซ้ือคร้ังนี้ 
ล าดับที่ รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือ จ า น ว น

หน่วย 
[  ] ราคาท่ีได้มาจากการสืบ
จากท้องตลาด(หน่วยละ ) 

หน่วยละ จ านวนเงิน 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน      (…………..................................………………………… )   



๒๙ 

 

 

 
บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ ……………………….................................................................……………………………… 
ท่ี …………………..................………….  วันที่  ………......................................…………………. 
เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน...………..............................................     
ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียน....................................... เหน็ชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ………………. 
................................................................................. จ านวน………………….บาท (..........................................) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ  
ในการนี้เจ้าหน้าท่ีได้เจรจาตกลงราคากับ .......... (ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ............................  ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว 
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ........................... บาท (......................................)                ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็น
ควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
1.  อนุมัติให้ส่ังซื้อ/ส่ังจ้างจาก …….(ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ………….... เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง            ท าการ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ในวง เงิน  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  บาท 
(.............................................................) ก าหนดเวลาการส่งมอบ .................................. 

2.  ลงนามในสัญญา/ใบส่ังซื้อ/ใบส่ังจ้าง ดังแนบ  
 
  
    ลงช่ือ …………………..................…… …เจ้าหน้าท่ี           
                   (…………………..................…)                                        
           ………../…………………./………  
                                                          ลงช่ือ …………………..................…… …หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี           
                   (…………………..................…)                                        
           ………../…………………./……… 
         อนุมัติ 
      ลงนามแล้ว 
   
 ลงช่ือ …………………….………………………….  
 ( ……..……………….……………..…….. ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 
 ………./……………………….……/………..  

 



๓๐ 

 

 

 

                  ใบสั่งจ้าง   
 
 
ผู้รับจ้าง  …………………………..……………………. 
ท่ีอยู่   ………………………..………………………….. 
……………………………………………………………... 
โทรศัพท์   ………………………………………. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   ……………………………….. 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร    …………………………. 
ช่ือบัญชี   ……………………………………………………. 
ธนาคาร   …………………………. สาขา ................... 
 

ใบส่ังจ้างเลขท่ี  ............./............... 
วันท่ี  ............................................................. 
โรงเรียน ........................................................ 
ท่ีอยู่  …………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
โทรศัพท์  ………………………………………………. 
 

 
        ตามท่ี ..........(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/บุคคล) ................. ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาเลขท่ี...........            ลงวันท่ี 
.................................ไว้ตอ่โรงเรียน ....................................................... ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย(บาท) จ านวนเงิน(บาท) 
      
 รวมเป็นเงิน  
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(.....................................................................)  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  

 

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี 
1.   ก าหนดส่งมอบภายใน ...............  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2.   ครบก าหนดส่งมอบวันที่  ……………………………………………………………………  
3.   สถานที่ส่งมอบ  ……………………………………………………………………………….. 
4.   ระยะเวลารับประกัน  …………………. 
5.   สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ .................... บาท (.......................) 
      นับต้ังแต่วันที่ล่วงเลยก าหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 
6.   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้าน้ันมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง                         

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สั่งจ้าง  
  ( ..................................................... )   
 ต าแหน่ง ...............................................   
วันที ่ ..............................................................   

ลงชื่อ 
 
.............................................................. 

 
ผู้รับจ้าง  

  (..............................................................)   
            ต าแหน่ง ..................................................   
วันที ่ .................................................................   

 

 

  



๓๑ 

 

 

 

ใบตรวจรับพัสดุงานจ้าง 
        
       เขียนท่ี…………………………………. 
                                                                   วันท่ี……………………………………………………. 
  ตามท่ีโรงเรียน…………………………….. ได้ว่าจ้าง........................................................ 
ให้ท าการก่อสร้าง……………………………………………………………ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตาม สัญญา จ้ า ง   เ ลข ท่ี … .……/ . .…… . ลง วั น ท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จ าน วน เ งิ น ……………. .……… . บาท
(…………………………………………) ครบก าหนดสัญญาจ้างวันท่ี............................ นั้น 
                    บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ท าการส่งมอบงาน งวดท่ี....... เมื่อวันท่ี.............................. คือ..... -ระบุงานท่ีท า-
.............................................................(กรณีงวดสุดท้าย คือได้ปฏิบัติงานท้ังหมดเรียบร้อยแล้วตามสัญญารวมท้ังท าความ
สะอาดสถานท่ีเรียบร้อยตามท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง) 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงาน งวดท่ี........................................ 
เมื่อวันท่ี……………………………ผลปรากฏว่างานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาจ้างต้ังแต่วันท่ี..................... 
จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันท่ี..........................ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้างเป็นจ านวนเงิน………บาท  
(............................................................) ตามสัญญาจ้าง 
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………..เพื่อโปรดทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    (ลงช่ือ)……………………………….ประธานกรรมการ 
            (………………………………..) 
                                         (ลงช่ือ)……………………………..……กรรมการ               
                                                  (………………..….……………) 
                                         (ลงช่ือ)…………………….………………กรรมการ 
                                                   (………………………..………)   
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................... 
 เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจ้าง ตาม    ค าสั่ง 
(    )  ใบส่ังจ้าง      
(    )  บันทึกตกลงจ้าง       - ทราบ 
(    )  สัญญาจ้าง 
เลขท่ี………/………….ลงวันท่ี…………………………             (ลงช่ือ)……………………………… 
                      (………………………………..) 
(ลงช่ือ)………………………………..เจ้าหน้าท่ี           ต าแหน่ง………………………………….  
(ลงช่ือ)………………………………..หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี                      วันท่ี…………………………… 
 
 
 



๓๒ 

 

 

 
 
                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ……................................................…………….........................................………………………… 
ท่ี  ………………………………วันที่…………....………….....................................................…… 
เร่ือง   ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่า........................................................ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน.......................................... 
ตามท่ีโรงเรียน................................................ได้ท าสัญญาจ้าง …………(บริษัท/ห้างฯร้าน)……... ให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง
............................... ตามสัญญาจ้างเลขท่ี................/..............ลงวันท่ี.........................ค่าจ้างเป็นเงิน....................................
บาท   ก าหนดให้ท างานแล้วเสร็จภายในวันท่ี………………………… นั้น 
                บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดท่ี..................ตามหนังสือส่งมอบงานลงวันท่ี.......................... 
ผู้ควบคุมงานได้แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ท างานเสร็จถูกต้องตามสัญญาเมื่อวันท่ี...........................และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ท าการตรวจรับมอบงานเมื่อวันท่ี........................ ปรากฏว่างานเสร็จถูกต้องตามงวดงานท่ีก าหนด ดังหลักฐานการตรวจ
รับมอบงานท่ีแนบ 
                      อนึ่ง งานจ้างครั้งนี้ได้มีการเปล่ียนแปลง คือ…………………………………………………………. 
                      จึงเรียนเพื่อโปรด 
                      1. ทราบผลการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                      2.  อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่...(ช่ือผู้รับจ้าง)..................เป็นเงิน.................................บาท. 
(..............................................................)  รายละเอียดดังนี้ 
                            2.1  จ านวนเงินต้ังเบิก............................... .บาท 
                            2.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม......................................บาท  
                            2.3  มูลค่าสินค้า...........................................บาท            
                       2.4  ภาษีเงินได้.............................................บาท          
                            2.5  ค่าปรับ...................................................บาท 
                            2.6  คงเหลือจ่ายจริง......................................บาท 
                                                     (ลงช่ือ)......................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                                                            (.....................................) 
                                                     (ลงช่ือ).......................................รอง ผอ. ร.ร.......... 
                                                            (.......................................) 
                                                                 ค าส่ัง 

1. ทราบ 
2. อนุมัติ 

                                            (ลงช่ือ)................................................... 
                                                     (..............................................) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................. 
                                                   วันท่ี...........................................        
 



๓๓ 

 

 

 
คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ  รองผู้อ านวยการ 
2. นางสุภาพร  สุวรรณละออง  ครู ช านาญการ 
3. นางสาวพุทธิกา  กาญจนรักษ์  ครู ช านาญการ 
4. นายองค์พันเลิศ  พนมวัน ณ อยุธยา ครู ช านาญการพิเศษ 
5. นายประเสริฐ  สร้อยศรี   ครู ช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข  ครู 
7. นางสุภาวรรณ  หวานแก้ว   ครู ช านาญการ 
8. นางสาวกัญญ์กุลณัช  ไกรนรา  ครูผู้ช่วย 
9. นางสาวนัฐพร  เกื้อฉิม   ครูผู้ช่วย 
10. นายนฤมินทร์  ค่านคร   ครูผู้ช่วย 
11. นายธนวัฒน์  สังข์ปลอด   ครูผู้ช่วย 
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองมุสิทธิ์  จนท.พัสดุ/ครูอัตราจ้าง 
13. นางพัชรินทร์  เล่ียมแก้ว   พนักงานราชการ 
 


