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โรงเรียนวัดตาล 
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ค าน า 
 

เอกสารคู่มือแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล เล่มนี ้ ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดตาล  
จัดท าขึ้น  เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการจดัการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่  ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไปมากขึ้น และด าเนินการได้อย่างคล่องตัว 
โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของรัฐ ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นนิติบุคคล ท าให้สถานศึกษาสามารถจัดหารายได้ ผลประโยชน์ และ
ระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสถานศึกษากต็้องมี
ความรับผิดชอบทางกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งผู้บริหาร ในฐานะผูแ้ทนสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล 
รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกีย่วข้องจะต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่ในการบรหิารจัดการ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้น าไปประยุกต์ ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

                                                 งานบริหารงานงบประมาณ 
                                                  โรงเรียนวัดตาล 
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การบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนวัดตาล 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 

การบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
แนวคิด 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคณุภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
๒. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ขอบข่ายภารกิจ 

๑. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
๑.๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์หรอืแผนพัฒนาการศึกษา 
๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ      

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนนิงาน 
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 



 
๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่การศึกษา 

๔.๑ การจัดการทรัพยากร 
๔.๒ การระดมทรัพยากร 
๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

๕. การบริหารการเงิน 
๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง 
๕.๒ การรับเงิน 
๕.๓ การเก็บรักษาเงิน 
๕.๔ การจ่ายเงิน 
๕.๕ การน าส่งเงิน 
๕.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

๖. การบริหารบัญช ี
๖.๑ การจัดท าบัญชีการเงิน 
๖.๒ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
๖.๓ การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
๗.๑ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
๗.๒ การจัดหาพัสดุ 
๗.๓ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
๗.๔ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสด ุ

ขอบข่ายการด าเนนิงานของสถานศึกษา 

๑. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๑.๑ การวิเคราะห ์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัติงาน 
๑) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service  



 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาทีต่้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 

๔) วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ 

๕) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๖) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะรับทราบ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 
๑.๒ การจัดท าแผนกลยุท์ ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ
คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม ด าเนินการดังนี้ 
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
๒) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา(SWOT) และประเมิน

สถานภาพของสถานศึกษา 
๓) ก าหนดวิสัยทัศน ์ (Vision)  พันธกิจ  (Mission) และเป้าประสงค(์Corporate Objective) ของ

สถานศึกษา 
๔) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
๕) ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ ์(Outcomes) และตัวช้ีวัดความส าเรจ็(Key Performance 

Indicators : KPIs) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
๖) ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ทีส่อดคล้องกับผล

การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะท าร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา 
๗) จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
๘) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๙) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข 



 
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ

ผลลัพธ ์ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของสถานศึกษา พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 
งาน/โครงการ  

เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพฒันามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ ์ขั้นตอน
และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

๒) จัดท า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium TermExpenditure Framework : 
MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า พร้อม
กับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

๓) จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

๔) จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. การจัดสรรงบประมาณ 

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 
๒) ศึกษาข้อมลูการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขต

พื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ ์ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

๔) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และตาม
แผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่
ละสายงาน งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 



 
๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
๖) จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการที่สอดคล้อง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
๗) จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๘) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๙) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา รับไปด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒.๒ การเบิกจา่ยและการอนมุัติงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ ์และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

๒) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อส านัก งบประมาณ 

๓) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 
แนวทางการปฏิบัต ิ

การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนนิงาน 

๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนนิงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

๒) จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

 



 
๓) จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
๔) ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 

ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
๕) จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
๖) รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๗) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) 

 ของสถานศึกษา 
๒) จัดท าตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บรกิารผลผลิตของสถานศึกษา 
๓) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตวัช้ีวัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ

ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
๔) ประเมินแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
๕) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 

๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๔.๑ การจัดการทรพัยากร 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๒) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหนว่ยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓) สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษารว่มมือกันใช้ทรพัยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
๔.๒ การระดมทรัพยากร 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 

(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณ
ไว ้เพื่อจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
 
 

 



๒) ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนนุทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

๓) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรพัยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

๔) จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งการ
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

๕) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 

๖) เก็บรกัษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถ ุ
ประสงค์และไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน ์
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนทีจ่ะน ามาซึ่ง
รายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 

๒) จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓) จัดหารายได้และผลประโยชน ์และจัดท าทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) ส ารวจประเภทกองทุน และจัดท าข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน 
๒) ส ารวจความต้องการของนักเรียนและคดัเลือกเสนอใหกู้้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓) ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
๔) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม 
๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 



 
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการ

จัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
๒) วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
๓) ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
๔) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 

๕. การบริหารการเงิน 
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมป ีให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๖. การบริหารการบัญช ี
๖.๑ การจัดท าบัญชีการเงิน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการต้ังยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการ

ตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
๒) จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอก งบประมาณเข้าบัญชี

ทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และ
บัญชีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ านวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 

๓) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใชจ้่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

๔) บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ การรับเงินรายได ้การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่ายเงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 

๕) สรุปรายการบันทกึบัญชีทกุวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน 

 



 
๖) ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชรีายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อม
ราคา/ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูและหนีสู้ญ 

๗) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จา่ยเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกวา่(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิด
รายการรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินน าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

๘) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

๙) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญช ีจากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือช่ือย่อก ากับ
พร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑) หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่๒ 
๒) คู่มือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการจากเกณฑ์เงินสดเข้าสู่เกณฑ์คงค้าง 

๖.๒ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงิน
ประจ างวด 

๒) จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ าปีให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่๒ 

๖.๓ การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญช ีทะเบียน และรายงาน 
แนวทางการปฏิบัต ิ

จัดท าและจัดหารแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรอืหน่วยงานต้น
สังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 

 



 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

หลักการนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที ่๒ 

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
๗.๑ การจัดท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสด ุครุภัณฑ ์ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อ

ทราบสภาพการใช้งาน 
๒) จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้

ประโยชน์ 
๓) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สนิที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 

๔) จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอ่สร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ และที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้
จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

๕) จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศกึษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็
ได ้ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

๖) จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๗.๒ การจัดหาพัสด ุ
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

๒) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรอืหน่วยงานอื่นจัดหา 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 



 
๗.๓ การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจดัจ้าง 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ

มาตรฐาน 
๒) ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน

โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
๓) จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขาย

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้
มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๗.๔ การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสด ุ
แนวทางการปฏิบัต ิ

๑) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สนิให้เป็นปัจจุบัน 
๒) ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิ 
๓) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบกิจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกป ี
๔) ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพ

ไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


