คู่มือการให้บริการด้านการเงิน และบัญชี
ขอบข่าย / ภารกิจการบริหารงบประมาณ
1. การจัดทาและเสนอของบประมาณ
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แนวทางกาปฏิบัติงาน
1) วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทาผลผลิต ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่
การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษา
4) วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ทากับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา
ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคานวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ
5) จัดทาข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมที่กระทบ
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนทราบ
1.2 การจัดทากลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา
3) กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)
4) กาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
5) กาหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยจัดทาเป็นข้อมูล
สารสนเทศ
6) กาหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทาร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดทารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
8) จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนาเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
9) เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
แนวทางปฏิบัติ
1) จัดทารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ความสาคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
ให้สถานศึกษา
2) จัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมาย
ผลผลิตที่ต้องการดาเนินการใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
3) จัดทาคาขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปาน
กลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเชิงนโยบาย
4) จัดทาร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทากับเขต
พื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับ งบประมาณ
2) ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่
การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
3) ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจากแผนการระดมทรัพยากร
4) วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ต้องดาเนินงานตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตามแผนงานงาน
โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลาดับความสาคัญ และกาหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน
โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ วงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
5) ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับกรอบ วงเงินที่ได้รับ
6) จัดทารายละเอียดแผนการปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการ ที่สอดคล้อง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
7) จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาแลกาหนดผู้รับผิดชอบ
8) นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา
9) แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทาข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติกรประจาปีงบประมาณ

2.2 การเบิกจ่าย และการอนุมัติงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกาหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติกาประจาปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น งบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดาเนินการ(ตามนโยบายพิเศษ)
2) เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสานักงบประมาณ
3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและอนุมัติการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ
2.3 การโอนเงินงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
1.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
2) จัดทาแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
3) จัดทาแผนการกากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสาหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
4) ประสานแผนและดาเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตาม
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
5) จัดทาข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทาให้การดาเนินงานไม่
ประสบผลสาเร็จเพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
6) รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติ
1) กาหนดปัจจัยหลักความสาเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ของสถานศึกษา
2) จัดทาตัวชี้วัดความสาเร็จของผลผลิตที่กาหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
3) สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงการ
ให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา
4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกาประจาปีของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจาปี
5) รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา

2. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อกาศึกษา
2.1 การจัดการทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2) วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3) สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
2.2 การระดมทรัพยากร
แนวทางการปฏิบัติ
1) ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาก
ลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความจาเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณ
ไว้เพื่อจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา
2) สารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาตัดเลือกนักเรียน ได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
3) ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
4) จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกาหนดวิธีการ แหล่งการ
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
5) เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบและดาเนินการในรูปคณะกรรมการ
6) เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงค์และไม่กาหนดวัตถุประสงค์
2.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์
แนวทางการปฏิบัติ
1) วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดาเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนามาซึ่งรายได้
และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพื่อจัดทาทะเบียนข้อมูล
2) จัดทาแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดรายได้ และบริหารรายได้และผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทาทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) สารวจประเภทกองทุน และจัดทาข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน
2) สารวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4) สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม
5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
2.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1) จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหา
และการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
2) วางระเบียบการใช้สวัสดิการ
3) ดาเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ
4) กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ
3. การบริหารการเงิน
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
4. การบริหารการบัญชี
4.1 การจัดทาบัญชีการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณ
ปีก่อน และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
2) จัดทากระดาษทาการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โดยปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเช้าบัญชีทุน
และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทาใบสาคัญกาลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง
3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง โดยบันทึกรายการด้าน
เดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน
ทุน รายได้)
4) บันทึกบัญชีประจาวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงิน
นอกงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด
5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทาการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท ณ วันทาการสุดท้านของเดือน

6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณ ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่าย / รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า / รายได้ค้างรับ วัสดุหรือ สินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อม
ราคา / ค่าตัดจาหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
7) ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิด
รายการรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้
แผ่นดินนาส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง
8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจาวัน และงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีย่อยและทะเบียน
9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความหรือตัวเลขผิด จากการ
บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อย่อกากับพร้อมวัน
เดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
4.2 การจัดทารายงานทางการเงิน
แนวทางการปฏิบัติ
1) การจัดทารายงานประจาเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทารายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจา
งวด
2) จัดทารายงานประจาปี โดยจัดทางบแสดงฐานะการเงิน จัดทางบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดทาโดยวิธีตรง จัดทาหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจาปีให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนด

