


 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุม่บริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
หน้าที ่

1.  ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงบประมาณและแผนงานการ
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน ของสถานศึกษามุ ่งเน ้นความเป็นอิสระในการบร ิหารจ ัดการ  
มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์ทางศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 

2.  ควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
3.  ควบคุมดูแลงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
4.  ควบคุมดูแลงานกิจกรรมสหกรณ์ 
5  ควบคุมดูแลงานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
6  ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่าง  ๆ ของฝ่ายบริหารงบประมาณ 

และสินทรัพย ์
7.  ควบคุมดูแลการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
8  วางแผนดำเนินงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ กำหนดวิธ ีการและติดตามผล  

การดำเนินงานให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม 
9.  ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์จนเกิดผลดี

ต่อส่วนรวม และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในฝ่ายฯ 
10. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี ่ยวกับงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

ป้องกันแก้ปัญหาและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
11.  อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.  กลุม่งานอำนวยการและสารสนเทศ 
     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 

หน้าที ่
1.  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ าฝ่าย ในกรณีที่ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 
2.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

     1.1  งานเลขานุการและสารสนเทศ  
 

หน้าที ่
 1.  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและข้อกำหนด เพ่ือกาหนดกรอบการดำเนินงานสำนักงาน กลุ่มบริหาร

งบประมาณและแผนงาน  
 2.  วางแผน ออกแบบ จัดทำเครื่องมือ เอกสาร คู่มือแผนงาน / โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน  



3.  จัดทำวาระการประชุม เอกสารประชุม บันทึกการประชุม รายกงานการประชุมของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน  

4.  นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

2.  กลุม่งานนโยบายและแผนงาน 
     2.1  งานจัดทำคำของบประมาณ 

 

หน้าที ่
1. การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

      1.1  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษาได้แก่เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       1.2  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ(Public Service Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 
Delivery Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ที่ต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       1.3  ศึกษาวิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา 
       1.4  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที ่ทำกับเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิตงาน/โครงการ 
       1.5  ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ(สารสนเทศ) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผล
การศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       1.6  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ 

 2.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
      2.1  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน 
งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 
       2.2  จ ัดทำกรอบประมาณการรายจ ่ายระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure 
Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ ผล 
การดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน 3 ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปร ับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลักให ้สอดคล้องกับประมาณรายได้  
ของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
       2.3  จ ัดทำคำขอร ับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะ 
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
       2.4  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ) ของสถานศึกษา 
ที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 



     2.2  งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
หน้าที ่

    1.  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ 
  3.  กำหนดว ิส ัยทัศน ์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)  
ของสถานศึกษา 
  4.  กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  5.  กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key performance 
Indicators : KPlS) โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
  6.  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
  8.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  9.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

     2.3  งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
หน้าที ่

  1.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติการ 
  2.  วิเคราะห์และประสานงานการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษา 
ดังนี้                 

       2.1  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี 
       2.2  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน 
  3.  นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ เสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.  ช่วยเหลือประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน 
  6.  จัดทำปฏิทินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน 
  7.  ประสานแผนของโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  8.  จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ 
  9.  ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี 
  10. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
  11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



           2.4  งานควบคุมและติดตามแผนงาน 
หน้าที ่
    1.  กำกับติดตามโครงการ/กิจกรรม จากผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
             2.  กำกับติดตามการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม จากผู้ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
             3.  ทำทะเบียนคุมเอกสาร รายงานและการยืม ส่งเอกสารทั้งหมด  

   4.  ดำเนินการจัดทำโครงการตัดงบประมาณและการตัดงบประมาณนอกสถานที่  
   5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

3.  กลุม่งานบริหารการเงิน 
     3.1  งานบัญชี 
หน้าที ่

  1.  จัดทำบัญชีการเงิน 
          1.1  ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั ้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณ  
ปีก่อนและการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 

       1.2  ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงิน
รับ ฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง 

        1.3  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิต 
ในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)  
              1.4  บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้า 
หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของ
รัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน กรเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทาง
ละเมิด 
              1.5  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยกประเภท 
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน  
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน   

        1.6  ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ     
ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี  
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
              1.7  ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
และปิดรายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดิน
นำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
             1.8  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 



       1.9  แกไ้ขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง ลายมือช่องย่อ
กำกับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 
 

     3.2  งานการเงิน 
 

หน้าที ่
 1.  เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 

      1.1 จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน  
(แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ) 

     1.2  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขต
พ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ 

      1.3  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และอนุมัติการใช้
งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 

 

      3.3  งานตรวจสอบบัญชี 
หน้าที ่

   1.  ตรวจสอบใบเสร็จ 
   2.  ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินสด  
   3.  ตรวจสอบบัญชีเงินงบประมาณ  
   4.  ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินนอกงบประมาณ และบัญชีแยกประเภทเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ  
   5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

           3.4  งานระดมทรัพยากร 
 

หน้าที ่
   1.  การจัดการทรัพยากร 

      1.1  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
ทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

      1.2  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ  
และเอกชน 

      1.3  สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   2.  การระดมทรัพยากร 
       2.1  ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณ
ไว้ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
       2.2  สำรวจข้อมูลนักเรียนที ่มีความต้องการได้ร ับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์  
การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
พร้อมกับให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 



      2.3  ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ ่นที ่มีศักยภาพ 
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
                2.4  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการแหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
      2.5  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
                2.6  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที ่ต้องใช้วงเงินเพิ ่มเติม  
ให้เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนด
วัตถุประสงค์ 
 

4.  กลุม่งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

     4.1  งานจัดซื้อ/จ้างพัสดุ 
หน้าที ่

  1.  จัดทำรายงานขอซื ้อขอจ้างทุกวิธี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  2.  จัดทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
  3.  ควบคุมการจัดทาเอกสาร แนะนำวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นจัดทำแบบ

รายงาน แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างไว้บริการ  
  4.  รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ ขอจ้าง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอ

หัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

     4.2  งานควบคุมพัสดุ 
หน้าที ่

  1.  อนุมัติการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน  
  2.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ คำนวณค่าเสื่อมราคา และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  
  3.  ตรวจสอบพัสดุประจำปี และจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการหลังการตรวจสอบพัสดุ

ประจำปีการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณาการสั่งให้ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ ทาลาย และเป็นสูญ  
  4.  รายงานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับครุภัณฑ์  
  5.  จัดทำบัญชีวัสดุ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  
  6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 
 
 
 
 
 



5.  กลุม่งานควบคุมภายในหน่วยงาน 
 

     5.1  งานควบคุมภายในหน่วยงาน 
หน้าที ่

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทาแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน  
การประเมินความเสี่ยง  

  2.  สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ประเมินผลและจัดรายงาน ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา  
ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  

  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
 

     5.2  งานควบคุมภายในกลุ่ม 
หน้าที ่

  1.  วางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน  
การประเมินความเสี่ยง ภายในกลุ่ม  

  2.  สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ประเมินผลและจัดรายงาน ผลการดาเนินงานต่อผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา  

  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
 

 
 
 


