
งานบริหารงบประมาณ 
 
ขอบข่าย / ภารกิจการบริหารงบประมาณ 
1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
     1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
           แนวทางกาปฏิบัติงาน 
   1)  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            2)  ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาท ากับเขตพ้ืนที่ 
            3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษา  
            4)  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ 
เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ 
            5)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพ  แวดล้อมท่ี
กระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 6)  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนทราบ 
 

1.2  การจัดท ากลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
           แนวทางการปฏิบัติ 
            1)  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
            2)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
            3)  ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และเป้าประสงค์  (Corporate Objective) 

4)   ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5)   ก าหนดผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยจัดท าเป็นข้อมูล 

สารสนเทศ 
            6)  ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
            7)  จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
            8)  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

9)  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
           แนวทางปฏิบัต ิ

1)  จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ความส าคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขต
พ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
งบประมาณให้สถานศึกษา 
            2)  จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา เพ่ือปรับเป้าหมาย
ผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน  3  ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  
            3)  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง 
(MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมเชิงนโยบาย  
            4)  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะต้องท า
กับเขตพ้ืนที่การศึกษาเม่ือได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา   โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
2.  การจัดสรรงบประมาณ 
     2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
          แนวทางการปฏิบัติ 
          1)  จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ  

            2)  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่านเขต
พ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
            3)  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
แจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้รับจากแผนการระดมทรัพยากร  
            4)  วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ต้องด าเนินงานตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตาม
แผนงานงานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละ
สายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผน
ระดมทรัพยากร 
            5)  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)  ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ 
            6)  จัดท ารายละเอียดแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการ ที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร  
            7)  จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาแลก าหนดผู้รับผิดชอบ 
            8)  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
            9)  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติกรประจ าปีงบประมาณ 
 



      2.2  การเบิกจ่าย และการอนุมัติงบประมาณ 
            แนวทางการปฏิบัติ 
           1)  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติกาประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น  งบบุคลากร  งบอุดหนุน  งบลงทุน  
(แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบด าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) 

2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ  

3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและอนุมัติ  
การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ  
    2.3 การโอนเงินงบประมาณ 
         แนวทางการปฏิบัติ 
         การโอนเงิน  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
3.  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
     1.1   การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
             แนวทางการปฏิบัติ 

1)  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

2) จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 

3)  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  
4)  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ   

ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
5)  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้การ

ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
6)  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     1.2   การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
             แนวทางการปฏิบัติ 
       1)  ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance  Indicators :KPIs)  ของ
สถานศึกษา 
       2)  จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
       3)  สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล  ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 

4)  ประเมินแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติกาประจ าปีของสถานศึกษา  และจัดท ารายงานประจ าปี 
           5)  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 



2.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     2.1   การจัดการทรัพยากร 
            แนวทางการปฏิบัติ 
            1)  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
            2)  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
            3)  สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
    2.2   การระดมทรัพยากร 
           แนวทางการปฏิบัติ 
       1)  ศึกษา  วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปากลาง 
(MTEF)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณ
ไว้เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
       2)  ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท  ตั้งกรรมการพิจารณาตัดเลือกนักเรียน ได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มี
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
       3)  ศึกษา  วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
       4)  จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ   แหล่งการ
สนับสนุน  เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน  และผู้รับผิดชอบ 
       5)  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
       6)  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
     2.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
          แนวทางการปฏิบัติ 
       1)  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะน ามาซึ่ง
รายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา  เพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 
       2)  จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดรายได้  และบริหารรายได้และผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3)  จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าทะเบียนคุม  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 



3.  การบริหารการเงิน 
  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงิน  การโอนเงิน  
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
4. การบริหารการบัญชี 
    4.1 การจัดท าบัญชีการเงิน 
         แนวทางการปฏิบัติ 

1)   ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน   และ
การตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 

2)   จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โดยปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเช้า
บัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์เป็นบัญชีวัสดุหรือ(บัญชีสินค้า
คงเหลือ  และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญกาลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ านวนเงินตาม
รายการหลังการปรับปรุง 
      3)  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย  Accrual  Basis)    โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี
แยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

4)  บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  การจ่ายเงินนอก
งบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 
          5)  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงิน
สด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  ส าหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้า
บัญชีแยกประเภท ณ วันท าการสุดท้านของเดือน 

6)  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ   
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / รับ ที่ได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า / รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวด
บัญชี  ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจ าหน่าย  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และปิด
รายการรายได้สูง(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินน าส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน  หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

8)  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน และงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 
          9)  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความหรือตัวเลขผิด  จากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อย่อก ากับพร้อม
วันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 



     4.2 การจัดท ารายงานทางการเงิน 
           แนวทางการปฏิบัติ 

1) การจัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ 
กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน   

2) รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  รายงานเงินประจ างวด 
3)  จัดท ารายงานประจ าปี  โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  จัดท างบแสดงผลการด าเนิน 

งานทางการเงิน  งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง  จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงาน
ประจ าปีให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
     4.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน และรายงาน 
           แนวทางการปฏิบัติ 
          จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดท าข้ึนเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 
5. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
    5.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
         แนวทางการปฏิบัติ 
       1)  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือ
ทราบสภาพการใช้งาน 
       2)  จ าหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

3) จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก 
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา  วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
          4)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ  และที่
ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัด เพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน   และ
ให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
          5)  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          6)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     5.2  การจัดหาพัสดุ 
            แนวทางการปฏิบัติ 

1)  วิเคราะห์แผนงาน  งาน / โครงการ  ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดท่ีก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

2)  จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 



     5.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
           แนวทางการปฏิบัติ 

  1) จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์   สิ่งก่อสร้างในกรณี 
ที่เป็นแบบมาตรฐาน 
             2)  ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายกงานในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
            3)  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ  ประกาศ   
จ่าย / ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ   จัดท าสัญญาและเม่ือ
ตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้จ้าง 
     5.4 การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
          แนวทางการปฏิบัติ 

1)  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
2)  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
3)  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
4)  ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานส าหรับทรัพย์  

สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง 


