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โรงเรียนนิคม ๒ (ตชด.สงเคราะห)
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

การบริหารงบประมาณ
แนวคิด
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว
โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร มุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมี
การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
๒. เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ
๓. เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ขอบขายภารกิจ
๑. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา
๑.๓ การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๒ การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
๔.๒ การระดมทรัพยากร
๔.๓ การจัดหารายไดและผลประโยชน
๔.๔ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๕. การบริหารการเงิน
๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง
๕.๒ การรับเงิน
๕.๓ การเก็บรักษาเงิน

๕.๔ การจายเงิน
๕.๕ การนําสงเงิน
๕.๖ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
๖. การบริหารบัญชี
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียน และรายงาน
๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
๗.๑ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
๗.๔ การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
ขอบขายการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน
๑) วิเคราะหทิศทางและยุทธศาสตรของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ศึกษาขอตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการใหบริการสาธารณะทุกระดับ ไดแก
เปาหมายการใหบริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ขอตกลงการจัดทําผลผลิต (Service
Delivery Agreement : SDA) ขอตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุขอตกลงที่สถานศึกษาทํากับเขตพื้นที่การศึกษา
๓) ศึกษาวิเคราะห วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต
พื้นที่การศึกษาและตามความตองการของสถานศึกษา
๔) วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามขอตกลงที่ทํากับเขตพื้นที่การศึกษาดาน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององคกร และผลผลิต งาน / โครงการ
๕) จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะหวิจัยเพื่อใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๖) เผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณะรับทราบ
กฎหมายระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๓) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
๑.๒ การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ
ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวม ดําเนินการ
ดังนี้
๑) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานขอมูล สารสนเทศที่
เกี่ยวของ
๒) วิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา (SWOT) และ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
๓) กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Corporate Objective)
ของสถานศึกษา
๔) กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา
๕) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ(Outcomes) และตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key
Performance Indicators : KPIs) โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
๖) กําหนดเปาหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธที่
สอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทํารางขอตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
๗) จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
๘) จัดใหรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการสถานศึกษา
๙) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูที่เกี่ยวของ
กฎหมายระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไข
๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ใหมีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธตามตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัด ลําดับความสําคัญของ
แผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ
๒) จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure
Framework : MTEF) โดยวิเคราะหนโยบายหนวยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานปงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปาหมายผลผลิตที่ตองการดําเนินการใน ๓ ป
ขางหนาพรอมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการและกิจกรรมหลักใหสอดคลองกับประมาณรายไดของ
สถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๓) จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจาย ระยะ
ปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย

๔) จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษา
ที่จะตองทํากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
กฎหมายระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒) ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง : กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อไดรับ
งบประมาณ
๒) ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจงผานเขตพื้นที่การศึกษาแจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
๓) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรที่
เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร
๔) วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง
สายงาน และตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญและกําหนดงบประมาณ
ทรัพยากรของแตละสายงาน งาน/โครงการใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอก
งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
๕) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลอง กับ
กรอบวงเงินที่ไดรับ
๖) จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/
โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร
๗) จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษาและกําหนดผูรับผิดชอบ
๘) นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิต ขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
๙) แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไป
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
กฎหมายระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.๒ การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานราย
เดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปนงบบุคลากร
งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑและคากอสราง) และงบดําเนินการ (ตาม นโยบายพิเศษ)

๒) เสนอแผนการใชงบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปนราย
ไตรมาสผานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอตอ สํานักงบประมาณ
๓) เบิกจายงบประมาณประเภทตางๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป และ
อนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ
กฎหมายระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
การโอนเงิน ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใช
งบประมาณรายไตรมาส
๒) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณราย
ไตรมาส
๓) จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการ
ที่มีความเสี่ยงสูง
๔) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตาม
แผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษาโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
๕) จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอปญหาที่
อาจทําใหการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณ
๖) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗) สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาสตอเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒ การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) กําหนดปจจัยหลักความสําเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators :
KPIs)ของสถานศึกษา
๒) จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิต
ของสถานศึกษา
๓) สรางเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว
ตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษา
๔) ประเมินแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาและจัดทํา
รายงานประจําป

๕) รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่
การศึกษา
๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
๒) วางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๓) สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิด
ประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔.๒ การระดมทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ศึกษา วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการ ระยะ
ปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความจําเปนตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได
งบประมาณไวเพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเปนไปตามความเรงดวนและชวงเวลา
๒) สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตาม
เกณฑการรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนไดรับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบขอมูล
เชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน
๓) ศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคล หนวยงาน องคกร และทองถิ่นที่มี
ศักยภาพใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
๔) จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกําหนด วิธีการ
แหลงการสนับสนุน เปาหมาย เวลาดําเนินงานและผูรับผิดชอบ
๕) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ
๖) เก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการประจําปที่ตองใชวงเงินเพิ่มเติม
ใหเปนไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงคและไม
กําหนดวัตถุประสงค
กฎหมายระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่ ) พ.ศ.
๒๕๔๕
๔.๓ การจัดหารายไดและผลประโยชน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาที่ดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยในสวนที่
จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษา เพื่อจัดทําทะเบียนขอมูล

๒) จัดทําแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายไดและบริหาร รายได
และผลประโยชนตามแตละสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๓) จัดหารายไดและผลประโยชนและจัดทําทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจายให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๔๕
๔.๔ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) สํารวจประเภทกองทุนและจัดทําขอมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑของแตละกองทุน
๒) สํารวจความตองการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอใหกูยืมตามหลักเกณฑที่กําหนด
๓) ประสานการกูยืมกับหนวยปฏิบัติที่เกี่ยวของ
๔) สรางความตระหนักแกผกู ูยืม
๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตาม
กฎหมายทั้งการจัดหาและการใชสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๒) วางระเบียบการใชเงินสวัสดิการ
๓) ดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามระเบียบ
๔) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบ
๕. การบริหารการเงิน
การเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
๖. การบริหารการบัญชี
๖.๑ การจัดทําบัญชีการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตั้งยอดบัญชีระหวางปงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปดบัญชีงบ
ประมาณปกอน และการตั้งยอดกอนปดบัญชีปงบประมาณปกอน
๒) จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปดบัญชีเงิน
นอกงบประมาณเขาบัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพยที่เปนบัญชีวัสดุหรือ
(บัญชีสินคาคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพยไมหมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการ ลงบัญชีทั่วไปโดยใชจํานวน
เงินตามรายการหลังการปรับปรุง
๓) บันทึกเปดบัญชีคงคาง (พึงรับพึงจาย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการ
ดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพยและคาใชจาย) และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชี แยกประเภท
(หนี้สิน ทุน รายได)

๔) บันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได จาก
การขายสินคาหรือการใหบริการการรับเงินรายไดการจายเงินงบประมาณ การจายเงินงบประมาณใหยืม
การจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือเงินทดลองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายได
จากเงินกูของรัฐ สินทรัพยไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาคการรับเงิน รายไดแผนดิน การถอนเงินรายไดแผนดิน
การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความ
รับผิดทางละเมิด
๕) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงินผานไป บัญชี
แยกประเภทเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง สําหรับรายการอื่นและรายการในสมุด รายวัน ทั่วไปให
ผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท ณ วันทําการสุดทายของเดือน
๖) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายไดจาก
งบประมาณคางรับ คาใชจายคางจาย/รับที่ไดรับลวงหนา คาใชจายลวงหนา/รายไดคางรับ วัสดุหรือสินคา
ที่ใชไประหวางงวดบัญชีคาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
๗) ปดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา(ต่ํากวา) คาใชจาย
ในงวดบัญชี และปดรายการรายไดสูง(ต )กว
า าคาใชจายงวดบัญชีเขาบัญชีรายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลัง เขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายได
แผนดินรอนําสงคลัง
๘) ตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคง
เหลือประจําวัน และงบพิสูจนยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของบัญชีแยกประเภททั่วไป
และการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน
๙) แกไขขอผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชีจากการเขียนขอความผิด
หรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดชองบัญชียอยแตยอดรวมถูกโดยการขีดฆาขอความหรือตัวเลขผิดลง
ลายมือชื่อยอกํากับพรอมวันเดือนปแลวเขียนขอความหรือตัวเลขที่ถูกตอง
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่๒
๒) คูมือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีสวนราชการจากเกณฑเงินสดเขาสู
เกณฑคงคาง
๖.๒ การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทํารายงานประจําเดือนสงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายไดแผนดิน รายงานรายไดและคาใช
จาย รายงานเงินประจํางวด
๒) จัดทํารายงานประจําปโดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผล
การดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดสง
รายงานประจําปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดสงสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๖.๓ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชีทะเบียน และรายงาน
แนวทางการปฏิบัติ
จัดทําและจัดหาแบบพิมพขึ้นใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางที่เขตพื้นที่การ
ศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพื่อจําหนายจายแจก
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
หลักการนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย
๗.๑ การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
๑) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑที่ดิน อาคารและ
สิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน
๒) จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีที่หมด
สภาพหรือไมไดใชประโยชน
๓) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินที่เปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือ
จัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึก คุมไวโดย
บันทึกทะเบียนคุมราคาวันเวลาที่ไดรับสินทรัพย
๔) จดทะเบียนเปนที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิง่ กอสรางในกรณีที่ยังไม
ดําเนินการและที่ยังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัด เพื่อดําเนินการให
เปนปจจุบันและใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน
๕) จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบ
ทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม
๖) จัดทําระเบียบการใชทรัพยสินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปาน
กลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑ ความขาดที่
กําหนดตามมาตรฐานกลาง
๒) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหา เอง
และที่รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

๗.๓ การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑสิ่งกอสราง
ในกรณีที่เปนแบบมาตรฐาน
๒) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการใน
กรณีที่ไมเปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
๓) จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑคุณลักษณะ
เฉพาะประกาศจาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการจัดทําสัญญา
และเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๗.๔ การควบคุม บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
แนวทางการปฏิบัติ
๑) จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน
๒) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสิน
๓) กําหนดใหมีผรู ับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจายใหเปนไปตาม
ระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปอยางสม่ําเสมอทุกป
๔) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน
สําหรับทรัพยสินที่มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนาย หรือขอรื้อถอน
กรณีเปนสิ่งปลูกสราง
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่ม เติม
๒) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. ๒๕๑๘

