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คานา
คู่มือการบริหารงบประมาณโรงเรียนพญาไทเล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจให้คณะครูที่อยู่ใน
ฝ่ายและบุคคลากรในโรงเรียน ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คาชี้แจง ข้อมูล ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของการ
บริหารงบประมาณโรงเรียนพญาไท เพื่อจะได้นาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ประสบความส าเร็จในการบริหารงานต่าง ๆ ทางโรงเรีย นหวัง เป็ น อย่างยิ่ ง ว่าการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนพญาไทเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ
รองผู้อานวยการโรงเรียนพญาไท
กลุ่มบริหารงบประมาณ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนพญาไทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุข
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรีย นรู้ระหว่ างครู บุ คลากรทางการศึ กษา
ผู้ปกครอง องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางความคิด มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถทางศิลปะ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
5. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ
เป้าหมาย
1. สถานศึกษาเป็นแหล่ง เรียนรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ตลอดจน
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
2. ผู้ เรีย นมีทั ก ษะการอ่ าน การเขีย น การสื่ อสาร การคิ ดค านวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ ล ะ
ระดั บ ชั้ น และผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการและ
ความสามารถทางศิลปะ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ รักชาติ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่ความรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญ หาได้
อย่างสมเหตุสมผล
5. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ครูผู้สอนจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
7. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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8. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง และครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ
9. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
10. สถานศึกษามีแผนและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมการพัฒนาวิชาการที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบ การพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดี
11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
12. สถานศึกษาได้รับการกากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
13. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ
อัตลักษณ์ของโรงเรียนพญาไท
การเป็นผู้รู้จักคิด และมีจิตสาธารณะ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนพญาไท
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การบริหารงบประมาณ
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ โรงเรียนจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบ
โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากมีอานาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ยัง มีอานาจหน้าที่
ตามที่กฏระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนขั้น
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึง
กาหนดให้โรงเรียนนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ให้ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเป็ น ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลในกิ จ การทั่ ว ไปของโรงเรี ย นที่ เกี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก
2. ให้โรงเรียนมีอานาจปกครอง ดูแล บารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มี
ผู้ บ ริ จ าคให้ เว้ น แต่ ก ารจ าหน้ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ผู้ บ ริ จ าคให้ โรงเรี ย น ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
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3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือดาเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีผู้อุทิศให้
หรือโครงการซื้อ แลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
4. กรณีโรงเรียนดาเนินคณดีเป็นผู้ฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้อง ผู้บริหารจะต้องดาเนินคดีแทน
สถานศึก ษา หรือ ถูก ฟ้ อ งร่วมกั บ สถานศึ กษา ถ้ าถูก ฟ้ อ งโดยมิ ได้ อ ยู่ในการปฏิ บั ติร าชการในกรอบอานาจ
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัว
5. โรงเรียนจัดทางบดุลประจาปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
งบประมาณที่สถานศึกษานามาใช้จ่าย
1. แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่ง เน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิ นของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้ จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบ
ได้
2.1 เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ
3. ขอบข่ายภารกิจ
3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา และสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
รายจ่ายตามงบประมาณ จาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ
1. รายจ่ายของส่วนราชการ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบร่ายจ่ายอื่น
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งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะราจจ่ายดังกล่า
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงราจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณ ฑ์ ค่าที่ ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึ งรายจ่ายที่ กาหนดให้จ่ ายจากงบรายจ่ายอื่ นใดในลั กษณะรายจ่ าย
ดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงาน
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินอุดหนุน
งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนศาสนา
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่สานักงานงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ที่จ่ายคืน
ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ฯลฯ
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
1,700 บาท
ระดับประถมศึกษา
1,900 บาท
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหาร
ทั่วไป : สารองจ่ายทั้ง 2 ด้าน คือ
1. ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นาไปใช้ได้ในเรื่อง
1.1 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอน
1.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
1.3 การพัฒนาบุคลาการด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจ้างชั่วคราวของครู
ปฏิบัติการสอน
2. ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 นาไปใช้ได้ในเรื่อง
2.1 ค่ าวั สดุ ครุภั ณ ฑ์ และค่าที่ดิ น สิ่ง ก่อ สร้าง ค่ าจ้างชั่วคราวที่ ไม่ ใช่ป ฏิ บัติ การสอน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
2.2 สารองจ่ายนอกเหนือด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20
นาไปใช้ในเรื่องงานตามนโยบายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
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2.3 เป็นเงินที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็น
ต่อการดารงชีวิตและเพิ่มโอกาศทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนนที่ยากจน ชั้น ป.1 ถึง ป.6 ให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
2.4 นั ก เรี ย นยากจน หมายถึ ง นั ก เรี ย นที่ ผู้ ป กครองมี ร ายได้ ต่ อ ครั ว เรื อ น ไม่ เ กิ น
40,000 บาท
1) แนวการใช้ ให้ใช้ในลักษณะถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้
2) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ยืมเรียน)
3.) ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน (แจกจ่าย)
4) ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด)
5) ค่าพาหนะในการเดินทาง (เงินสด จ้างเหมา)
6) กรณี จ่ า ยเป็ น เงิ น สด โรงเรี ย นแต่ ง ตั้ ง กรรมการ 3 คน ร่ ว มกั น จ่ ายเงิ น โดยใช้
ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐาน
7) ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/ปี
2.5 รายจ่ายงบกลาง
1) เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร
2) เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
3) เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ
4) เงินสมทบของลูกจ้างประจา
2. รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้ง ไว้ เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่ ายตาม
รายการดังต่อไปนี้
1. “เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้ง ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบานาญ
ข้าราชการ เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา เงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่า
ทดแทนสาหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
เงินช่วยพิเศษข้าราชการบานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ข้าราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญ
2. “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่า ยเป็ น เงิน สวัส ดิ ก ารช่ วยเหลื อ ในด้ านต่ าง ๆ ให้ แ ก่ ข้ าราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานของรัฐ ได้ แ ก่ เงิ น
ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกาณีตายในระหว่างรับราชการ
3. “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้ง
ไว้ เพื่ อ จ่ ายเป็ น เงิน เลื่ อ นขั้น เลื่ อ นอั น ดั บ เงิ น เดื อ นข้ าราชการประจ าปี เงิน เลื่ อ นขั้ น เลื่อ นอั น ดั บ เงิ น เดื อ น
ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับ และหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
4. “เงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
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5. “เงินสมทบของลูกจ้างประจา” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่
รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนสารอง เลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
6. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนและต้อนรับประมุขต่างประเทศ หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนินภายในประเทศ และหรือ
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มายาเยือนประเทศไทย
7. “เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้ง สารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
8. “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
9. “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
10. “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
11. “ค่าใช้จ่ายในการราษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานของรัฐ
เงินนอกงบประมาณ
1. เงินรายได้สถานศึกษา
2. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. เงินลูกเสือ
4. เงินยุวกาชาด
5. เงินประกันสัญญา
6. เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงินรายได้สถานศึกษา หมายถึง เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเกิด
จาก
1. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ
2. ค่าบริการและค่าธรรมเนีย ม ที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพยสินหรือจ้างทา
ของจากเงินงบประมาณ
4. ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน อปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
5. ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ
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งานพัสดุ
“การพั ส ดุ ” หมายความว่ า การจั ด ท าเอง การซื้ อ การจ้ า ง การจ้ างที่ ป รึก ษา การจ้ า ง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือ การจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่าย ตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ และการจ้ า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง การจ้ า งลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรับขนของในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
ขอบข่ายภารกิจ
1. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4. แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และการเบิกพัสดุ
การควบคุม และการจาหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
3. จัดทาทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
4. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
5. กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุการใช้และ
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแล ปรับปรุง
ซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยต่อการใช้งานและพัฒนาอาคารสถานที่ การอนุ รักษ์
พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เป็นระเบียบและสวยงาม
6. จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงการบารุงรักษาและ
การพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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7. ให้คาแนะนา ชี้แจง และอานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
8. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดาเนินการทาลายเอกสารตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
10.เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับขั้น
11.ปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คาจากัดความ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการ
ปฎิบัติงาน และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนพญาไทใน
รอบปีงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนพญาไท เพื่อ
ดาเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี
การจั ด สรรงบประมาณ หมายถึง การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้ จ่ายหรือก่อ
หนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณ
กาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่ก ารใช้จ่ายงบประมาณต้องการจะให้เกิดต่ อ
นักเรียน บุคลากรโรงเรียนพญาไท
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนพญาไท ในรอบปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สาหรับโรงเรียนพญาไท เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
โครงการ หมายถึง โครงการที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้จ่ายเงินเป็นไปตามในระหว่างปีงบประมาณ
งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ จาแนกงบรายจ่ายตามหลักจาแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุ ค ลากร หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ก าหนดให้ จ่ า ยเพื่ อ การบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ ได้ แ ก่
รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว
งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุ น หมายถึง รายจ่ายที่ กาหนดให้จ่ายเพื่ อการลงทุ น ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่ า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุง หรือเพื่อช่วยเหลือสนุบสนุน
การดาเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนู ญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตาม
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภาต าบล องค์ ก ารระหว่ า งประเทศบิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ รวมถึ ง เงิน อุ ดหนุ น งบพระมหากษั ตริ ย์ เงิน อุ ด หนุ นการศาสนา และรายจ่ ายที่ สานั ก
งบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ป รึก ษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒ นาระบบต่าง ๆ ซึ่ งมิใช่เพื่อ การ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มการบริหารงบประมาณ
นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ดูแล กากับ
ติดตาม กลั่นกรอง อานวยความสะดวก ให้ คาแนะนาปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ
บริหารองค์กรการประสานงานและให้บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหารงบประมาณต่าง ๆ ในโรงเรียน
สามารถบริหารจัดการและดาเนินการตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยตลอดจนสนับสนุน
และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานเพื่อให้ฝ่ายงานบริหารจัดการได้อย่างสะดวกคล่องตัวมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล
ขอบข่ายกลุ่มการบริหารงบประมาณ มีดังนี้
1. การจั ด ท าแผนงบประมาณและค าขอตั้ ง งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษา ได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครูนักเรียน
และสิ่งอานวยความสะดวกของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) จัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า และแผนงบประมาณ
3) เสนอแผนงบประมาณขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้
เป็นคาขอตั้งงบประมาณต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2. การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จัน ทร์พาหิรกิจ และ นางสาวกาญจนา เชาวลิต หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังนี้
1) จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้ความร่วมมือของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ขอความเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ หน้าที่รับผิดชอบเสนอโครงการดังนี้
- ผู้อานวยการสถานศึกษาอนุ มัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนการใช้จ่ายเงินภายใต้ความร่วมมือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ นางวัณลา บารุงญาติ หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน
ดังนี้
1) ตรวจสอบรายละเอี ย ดรายการงบประมาณที่ จ าเป็ น ต้ อ งขอโอนหรื อ เปลี่ ย นแปลง
เช่นเดียวกับสถานศึกษาประเภทที่ 1 เสนอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วเสนอ
ขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการต่อไป
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกาญจนา เชาวลิต หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) รายงานผลการดาเนิ นงาน ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจาปี ไปยัง สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ นางสาวกาญจนา เชาวลิต และนางสาวอมรวรรณ
เวชกามา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดการให้ มีการตรวจสอบและติ ดตามให้ กลุ่ ม ฝ่ายงานในสถานศึ กษา รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด และจัดส่งไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
2) จัดทารายงานประจาปีที่แสดงถึงความสาเร็จในการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ นางวัณลา บารุง ญาติ นางสาวกาญจนา เชาวลิต
และนางสาวอมรวรรณ เวชกามา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
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1) ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2) วางแผนประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
3) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานในสถานศึกษา
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ ทองคง หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) วางแผน รณรงค์ ส่ง เสริม การระดมทุ น การศึ ก ษาและทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาการศึก ษาให้
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ให้ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส
3) สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา โดยความชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ นายอานนท์ ทองคง หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทารายการทรัพยากรเพื่อเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ
เพื่อการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจาได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัด
การศึกษา
2) วางระบบหรือกาหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการ
ใช้ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน
4) ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
5) ด าเนิ น การเชิด ชู เกี ยรติบุ ค คลและหน่ วยงานทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน ที่ สนั บ สนุ น การใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
10. การวางแผนพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ นางวัณลา บารุง ญาติ นางสาวกาญจนา เชาวลิต
และนางสาวอมรวรรณ เวชกามา หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การวางแผนพั ส ดุ ล่ ว งหน้ า 3 ปี ให้ ด าเนิ น การตามกระบวนการของการวางแผน
งบประมาณ
2) การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุให้ฝ่ายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดาเนินการ โดยให้ฝ่าย
ที่ต้องการใช้พัสดุ จัดทารายละเอี ยดพัสดุที่ต้องการ คือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ
หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการนี้ต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนปฏิบัติงาน) และ
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ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งให้ฝ่ายที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้ าง
เพื่อจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
3) ฝ่ายที่จัดทาแผนการจัดหาพัสดุทาการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ
โดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และ
ความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อ การเช่าหรือการจั ดทาเองแล้วจานาข้อมูลที่สอบทานแล้วมา
จัดทาแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา
11. การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ สร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อสนองต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ และนางสาวอมรวรรณ เวชกามา หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้
1) กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) กรณี ที่ เป็ น การจั ด หาจากเงิ น นอกงบประมาณให้ ก าหนดแบบรู ป รายการหรื อ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้กาหนดตามความต้องการโดยยึด
หลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ
12. การจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ และนางสาวอมรวรรณ เวชกามา หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้
1) การจั ดหาพั ส ดุถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบว่าด้ วยการพั ส ดุข องส่วนราชการและค าสั่ง มอบ
อานาจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การจัดทาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจัดทารับ
บริการ
13. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอมรวรรณ เวชกามา และ นายณัฐดนัย เชื้อบุญ ยืน หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค
2) ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
3) ตรวจสอบพัสดุประจาปี และให้มีการจาหน่ายพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้ในราชการ
อีกต่อไป
4) พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีที่ได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดาเนินการขึ้นทะเบียน
เป็นราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษา
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14. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นางสาวกาญจนา เชาวลิ ต และนางสาวนั น ทรัต น์ ล าธารสวรรค์ หน้ า ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน และการจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กาหนดคือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ข องอาเภอ พ.ศ. 2520 โดยสถานศึกษา
สามารถกาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว
2) การปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบั ติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง กาหนด
คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในส่วนของราชการ พ.ศ. 2520 โดยอนุโลม
15. การนาเงินส่งคลัง
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกาญจนา เชาวลิต และนางสาวนันทรัตน์ ลาธารสวรรค์
หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) การนาเงินส่งคลังให้นาส่งต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังในหน้าที่ของอาเภอ พ.ศ. 2520 หากนาส่งเป็นเงินสดให้ตั้ง
คณะกรรมการนาส่งเงินด้วย
16. การจัดทาบัญชีการเงิน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นางสาวกาญจนา เชาวลิ ต และนางสาวนั น ทรั ต น์ ล าธารสวรรค์ หน้ า ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) ให้จัดทาบัญชีการเงินตามระบบที่เคยจัดทาอยู่เดิม คือ ตามระบบที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
บัญ ชี ห น่ว ยงานย่ อ ย พ.ศ. 2515 หรื อตามระบบการควบคุ ม การเงิน ของหน่ ว ยงานย่ อย พ.ศ. 2544 แล้ ว
แต่กรณี
17. การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นางสาวกาญจนา เชาวลิ ต และนางสาวนั น ทรั ต น์ ล าธารสวรรค์ หน้ า ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) จัดทารายงานตามที่กาหนดในคู่มือการบัญชีสาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือ ตาม
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพ.ศ. 2515 แล้วแต่กรณี
2) จัดทารายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด คือ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและ
วิธีการนาเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลรายได้
สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
18. การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นางสาวกาญจนา เชาวลิ ต และนางสาวนั น ทรั ต น์ ล าธารสวรรค์ หน้ า ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้
1) แบบพิมพ์บัญ ชี ทะเบียนและแบบรายงานให้จัดทาตามแบบที่กาหนดในคู่มื อการบัญ ชี
สาหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515 หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

