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คู่มือ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
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คำนำ 

           คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  งาน
งบประมาณรวมถึงขอบข่ายของงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น  การ
กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินของงานงบประมาณให้สามารถปฏิบัติใด้อย่ างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ส่งผลให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา  

            ฝ่ายงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูและบุคลากรทุกท่านจะสามารถปฏิบัติงานตามแนวทาง  ของ
คู่มือเล่มนี้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานให้บรรลุ วัตถุประสงค์
และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรฝ่ายงบประมาณที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือ
การบริหารงานกลุ่มงานงบประมาณจนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

                                                                                                            นางพัชรี  ตีเงิน                                                                                                                                                           
                                                                                                             ผู้ชว่ยผู้อำนวยการ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                                  หน้า 
โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ                                                                             4  
ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ                                                                   4 
ขอบเขตงานบริหารงบประมาณ                                                                                    6 
หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                          6 
ภาคผนวก  
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โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

- งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ     นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช 

- งานธุรการ   นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ 

- งานนโยบายและแผน  นางสาวหทัยรัตน์ เนียมหอม 

- งานบริหารการเงิน นางสาวรัติกาล  พันธุ์พืช 

- งานการบัญชี  นางสาวสุนารี  ศรีบุญ 

- งานพัสดุและสินทรัพย์ นางสาวชนิดา  จำปาอ่อน 

- งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพ่ือการศึกษา  นางพัชรี   ตีเงิน 

- งานสวัสดิการ  นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ 

- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  นายณัฏฐธร   ลือวณิชกิจ 

- งานระบบควบคุมภายใน   นางพัชรี   ตีเงิน 
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ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ 
1. แนวคิด 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการ  มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ  มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้ บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน  
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
     2.2 เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ  
     2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
3. ขอบข่ายภารกิจ  
    3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
    3.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
    3.4 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
    3.5 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    3.6 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    3.7 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
    3.8 แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตาม กฎกระทรวง กำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  
    3.9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
    3.10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 
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ขอบเขตงานบริหารงบประมาณ 
ขอบเขตงานบริหารงบประมาณประกอบด้วย  
     1. งานสำนักงาน 
     2. งานธุการ 
     3. งานบริหารการเงินและการบัญชี 
     4. การพัสดุและสินทรัพย์ 
     5. งานระบบควบคุมภายใน 
     6. งานทุนการศึกษาและทรัพยากร 
     7. งานแผนงาน 
     8. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
     9. งานนิเทศและประเมินผล 
 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
     1) ดำเนินงานธุรการของกลุ่มงาน  
     2) จัดทำทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ ตามระบบเกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง การติดตาม การเข้า
แฟ้มต่างๆ และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มงาน  
     3) รายงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
     4) รายงานและจัดทำสถิติข้อมูลของงานในกลุ่มงานและแสดงให้เป็นปัจจุบัน  
     5) จัดหา ควบคุม บำรุงรักษาวัสดุ/พัสดุ ครุภัณฑ์ภายในสำนักงาน  
     6) จัดทำเอกสาร สารสนเทศของกลุ่มงาน ปีการศึกษาละ ๑ ฉบับ 
     7) ติดตาม ประเมิน และรวบรวมผลการปฏิบัติงานในกลุ่มงานเสนอให้โรงเรียนรับทราบ  
     8) ดูแลรักษาสำนักงาน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
     9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง 
 

1. งานสำนักงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 

1.1 จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินปฏิบัติงานเสนอรองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

1.2 จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
1.3 จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของกลุ่มบริการ 
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ให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 

1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงาน
สารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 

1.5 จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตาม
เรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง 

1.6 จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ เช่น บันทึกข้อความแบบ
สำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง 

1.7 ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือ
อันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน 

1.8 ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี  
1.9 จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ยืม – คืน วัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน 
1.10 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1.11 ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  
1.12 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 1.13 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานธุการ 

แนวทางการปฏิบัติ 

 2.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

2.2  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 

 2.3  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ ตามระบบที่

กำหนดไว้ 

 2.4  จัดหา Hardware และ Software  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่

กำหนดไว้ 

 2.5  ดำเนินการงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้  โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า 

2.6  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

2.7  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       1)  รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

       2)  สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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       3)  ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       4)  จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบดำเนินการหรือถือ

ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 

       5)  ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ

ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

3.  งานบริหารการเงินและการบัญชี 

          แนวทางการปฏิบัติ 

 3.1 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงิน

ไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 3.2  ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้ง

ยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 

 3.3  จัดทำกระดาษทำการ  โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชี

ทุน  และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่ เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ)  และ

บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการ

ปรับปรุง 

 3.4  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis)  โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก

ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)  และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 

 3.5  บันทึกบัญชีประจำวัน  ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการ

ให้บริการ  การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ

ให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ  เงินทดลองจ่าย เงินมัดจำและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน งบประมาณแทน

กัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบ ควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด 

 3.6  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 

เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง  สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก

ประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 

 3.7  ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย

ค้างจ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี   ค่าเสื่อม

ราคา/ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
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3.8  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และปิดรายการ
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้ (ต่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม  แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้า
บัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 

3.9  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารรายงานคงเหลือประจำวัน  และงบพิสูจน์

ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของ

บัญชีย่อยและทะเบียน 

3.11  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด  จากการ

บันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายชื่อย่อกำกับพร้อมวัน

เดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

4. การพัสดุและสินทรัพย์ 

แนวทางการปฏิบัติ 

 4.1  วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่ต้อง
ใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง 
 4.2  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 

 4.3  จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในกรณีท่ีเป็นแบบ

มาตรฐาน 

 4.4  ตั้งคณะกรรมการข้ึนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน

โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

           4.5  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ขาย 

แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบ

เรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

5. งานระบบควบคุมภายใน 

แนวทางการปฏิบัติ 

 5.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 

 5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 

 5.3 กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถาศึกษา 

 5.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
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 5.5 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตาม

ภารกิจ 

 5.6 ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

 5.7 ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 

 5.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

6. งานทุนการศึกษาและทรัพยากร 

แนวทางการปฏิบัติ 

 6.1  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 6.2  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 6.3  สนับสนุนให้บุคลากร  และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่ อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา   

 6.4  ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ  ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF)  

และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมประมาณการรายได้งบประมาณไว้  เพ่ือจัดลำดับ

ความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 

 6.5  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก

ประเภท  ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษา  โดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

           6.6  ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน  องค์กร  และท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุน

การจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

 6.7  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา  โดยกำหนดวิธีการ แหล่งการ

สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

 6.8  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอ

ความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 

 6.9  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม

ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 
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7. งานแผนงาน 

แนวทางการปฏิบัติ 

7.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

  1)  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา  ได้แก่ เป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2)  ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ 

เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA)  ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service 

Delivery Agreement : SDA)  ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่

ต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3)  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขต

พ้ืนที่การศึกษา  และตามความต้องการของสถานศึกษา 

  4)  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษาด้าน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน  ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร  และผลิตงาน / โครงการ 

  5)  จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี

ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  6)  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสาธารณชนรับทราบ 

 7.2  การจัดทำแผนกลยุทธ์  หรือแผนพัฒนาการศึกษา 

  ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ

ดังนี้ 

1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง 

  2)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT)  และ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

  3)  กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision ) พันธกิจ (Mission)  และเป้าประสงค์(Corporate  Objective)  

ของสถานศึกษา 

                     4)  กำหนดยุทธ์ศาสตร์ของสถานศึกษา 

  5 )  กำหนดผลผล ิต (Outputs)  ผลล ัพธ ์  (Outcomes)และต ัวช ี ้ ว ัดความสำเร ็จ  (Key 

Performance Indicators : KPI)  โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
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  6)  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง

กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7)  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 

8)  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

  9)  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 7.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณ 

  1)  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์  ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษา  พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน 

งาน/โครงการ  เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน

และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ 

  2)  จัดทำการประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  (Medium Tem Expenditure Framework 

: MTEF)  โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที ่มีการเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม  วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา  เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า  พร้อมกับ

ปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

  3)  จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง

(MTEF)  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

  4)  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน)  ของสถานศึกษาที่จะต้อง

ทำกับเขตพื้นที ่การศึกษาเมื ่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเป้าหมายให้บริการที ่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

8. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

          แนวทางการปฏิบัติ 

 8.1 ประสานและให้ข้อมูลกับตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

 8.2 เบิกจ่ายค่าสินไหมให้กับนักเรียนที่แจ้งขอรับประกัน 

9. งานนิเทศและประเมินผล 

          แนวทางการปฏิบัติ 

9.1 กำกับติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

9.2 สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้างานงบประมาณ 
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- แบบฟอร์มแบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

 - แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง  

- แบบฟอร์มทะเบียนคุมจัดซื้อ/จัดจ้าง  

- แบบฟอร์มบัญชีครุภัณฑ์ /บัญชีวัสด ุ

           - งานสารบรรณ (ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ดูจาก Web Site โรงเรียน) ) 

           - ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ดูจาก Web Site ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ) 

 - งานการเงิน 
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 แบบฟอร์มแบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
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แบบฟอร์มทะเบียนคุมจดัซ้ือ/จดัจา้ง  

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์             อ.จอมบึง            จ.ราชบุรี 
ท่ี                     วันท่ี  .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................... 
เร่ือง  รายงานขอจ้าง 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
           ดว้ยฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ...................................... มีความประสงคจ์ะขอจา้ง ................................................ 
เพื่อ........................................................................ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้  22  ขอ้  79  ขอ้  25(5) และกฎกระทรวง  ซ่ึงไดรั้บงบประมาณปี  25…........  
จากแผนงาน........................................ผลผลิต/โครงการ...............................................กิจกรรม........................................ 
จ านวนเงิน...........................บาท   ก าหนดเวลาตอ้งใชภ้ายในวนัท่ี  ..........................  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
ท่ี รายละเอียดพสัดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคามาตรฐาน 

หรือราคากลาง 
จ านวนเงิน 
ท่ีขอซ้ือ 

     

     

     

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    ( ...............................................................  )  
จึงเรียนเสนอเพื่อพิจารณา 
 1.  ใหค้วามเห็นชอบในรายงานขอ้จา้งดงักล่าวขา้งตน้ 
 2.  แต่งตั้งผูต้รวจรับ/ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ/ผูต้รวจรับจา้ง  ประกอบดว้ย 
      1)  .......................................................................  ประธานกรรมการ 
      2).......................................................................    กรรมการ 
      3)......................................................................    กรรมการ 
 3.  แต่งตั้งผูค้วบคุมงานจา้ง  (ถา้มี) 
ลงช่ือ...................................................เจา้หนา้ท่ี 
 

ลงช่ือ...................................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี                                          เห็นชอบ 
 

 

ลงช่ือ...................................................ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน         อนุมติั                                                                                                    
 

                     ลงช่ือ…………………….......………… 
                                    (………………………………..) 
                                                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
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ใบตรวจรับพสัดุ 
เขียนท่ีโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์

                                                                                                                  วนัท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
ดว้ย  ...................................................................                  ไดส่้งมอบพสัดุจ านวน   ......................  รายการตาม  
               (     )  ใบส่ังจา้ง   ..............................           ลงวนัท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 (     )  สัญญาจา้ง  เลขท่ี...................................ลงวนัท่ี..................เดือน............................................พ.ศ. ................. 
ไวใ้ห้แก่โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์ เม่ือวนัท่ี        เดือน                        พ.ศ. 2561        เพื่อให้ผูต้รวจรับ/
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ท าการตรวจรับแลว้ปรากฏผลดงัน้ี 
 1.  ครบก าหนดวนัท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 2.  ส่งมอบ  เม่ือวนัท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 3.  ไดต้รวจรับพสัดุ/บริการ  ตามใบส่งของ/ใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี    ....................     เล่มท่ี  ................... 

เดือน  ...........................  พ.ศ. .......................  ณ   โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 4.  ให้ถือว่าพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่  วนัท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 5.   ไดเ้ชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิมาปรึกษาดว้ยคอื...................................................................................... 
 6.  ไดม้อบพสัดุไวต้่อ  ....................................................  เจา้หนา้ท่ี 
 จึงขอรายงานต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์ เพื่อโปรดทราบผล    
  

       ลงช่ือ..............................................................ประธานกรรมการ/ผูต้รวจรับ      
                           (                                      )   

       ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 
                               (                                   ) 

                      ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 
                                (                                   ) 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 คณะกรรมการฯ ไดต้รวจรับพสัดุตามรายละเอียดดงักล่าวไวค้รบถว้นถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายเงินให้แก่ ............เป็น
จ านวนเงิน  .............................  บาท  หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย......................................บาท  หกัค่าปรับ....................................บาท
คงเหลือจ่ายจริง  ...............................  บาท (............................................) 
 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมติัเบิกจ่ายเงินต่อไป 

ลงช่ือ...................................................เจา้หนา้ท่ี 
 

ลงช่ือ...................................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี                                          เห็นชอบ 
 
 

ลงช่ือ...................................................ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน        อนุมติั                                                                                                       
 

                     ลงช่ือ……………………………… 
                                    (............................................ ) 
                                                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
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    ใบส่ังจ้าง 
 

ท่ี  ..................................                                                                                    เขียนท่ี  โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์

                                                                             วนัท่ี ...................  เดือน  ............................ พ.ศ.  ........................... 

เรียน.ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถมัภ ์  

ตามท่ีไดต้กลงรับจา้ง  จ านวน   ................  รายการ                    เป็นเงิน  ........................   บาท  ดงัน้ี 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     

     

     

     

     

     

 (                                                         )  รวมเป็นเงิน  

 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์  ตกลงจา้งตามรายละเอียดขา้งตน้  จึงเรียนมาเพื่อจดัส่งมอบงานจา้ง  ไป

ยงัโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์    ภายใน  15  วนั นบัถดัจากวนัลงนามใบส่ังจา้งฉบบัน้ี  ถา้ส่งมอบเกินระยะเวลา

ก าหนดตามใบส่ังจา้ง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งช าระค่าปรับเป็นรายวนัให้แก่ผูว่้าจา้ง        ในอตัราร้อยละ  0.1  ของราคาจา้ง  แต่จะตอ้ง

ไม่ต ่ากว่าวนัละ  100  บาท  จนถึงวนัท่ีงานจา้งนั้นแลว้เสร็จ 

ในกรณีผูรั้บจา้งไม่สามารถปฏิบติัตามใบส่ังจา้งน้ีได ้ และจะตอ้งมีการปรับตามใบส่ังจา้ง  หากจ านวนเงิน

ค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจา้งดงักล่าว  ผูว่้าจา้งอาจพิจารณาด าเนินการบอกเลิกใบส่ังจา้ง  เวน้แต่ผูรั้บจา้งจะได้

ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไขใด  ๆ ทั้งส้ิน   

ผูว่้าจา้งอาจพิจารณาผอ่นปรนการบอกเลิกใบส่ังจา้งไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น 

(ลงช่ือ ……………………………ผูว่้าจา้ง             (ลงช่ือ) …………………………. ผูรั้บจา้ง 

           (.....................................)                                                           (........................................) 

หมายเหตุ   1. ปิดอากรแสตมป์ในอตัรา 1 บาท  ทุกจ านวนเงิน  1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 บาท 

     2. การจดัหา (ซ้ือ-จา้ง) ซ่ึงมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต้่อกนัก็ได ้  
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์             อ.จอมบึง            จ.ราชบุรี 
ท่ี……………………………………..วันท่ี……………เดือน…………………..พ.ศ. …………….. 
เร่ือง  รายงานขอซ้ือ 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
                      ดว้ยฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน......................................มีความประสงคจ์ะขอจา้ง ...........................................
เพื่อ......................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้ 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ้  22  ขอ้  79  ขอ้  25(5) และกฎกระทรวง  ซ่ึงไดรั้บงบประมาณปี  25…........  
จากแผนงาน........................................ผลผลิต/โครงการ...............................................กิจกรรม........................................ 
จ านวนเงิน...........................บาท   ก าหนดเวลาตอ้งใชภ้ายในวนัท่ี  ..........................  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
ท่ี รายละเอียดพสัดุท่ีจะขอซ้ือ จ านวนหน่วย ราคามาตรฐาน 

หรือราคากลาง 
จ านวนเงิน 
ท่ีขอซ้ือ 

1     
2     
3     

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    (............................................................)  
 

จึงเรียนเสนอเพื่อพิจารณา 
 1.  ใหค้วามเห็นชอบในรายงานขอซ้ือ 
 2.  แต่งตั้งผูต้รวจรับ/ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
      1)  …………………………………………………  ประธานกรรมการ 
      2)  …………………………………………………  กรรมการ 
      3)  …………………………………………………  กรรมการ 
 

ลงช่ือ...................................................เจา้หนา้ท่ี 
ลงช่ือ...................................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี                               เห็นชอบ 
ลงช่ือ...................................................ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน           อนุมติั   

 

                ลงช่ือ……………………………… 
                                  (..........................................) 
                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์  
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เลขท่ี........./.................. 
ใบตรวจรับพสัดุ 

วนัท่ี ...........  เดือน ................  พ.ศ. ............ 
 ดว้ยบริษทั/ห้างหุน้ส่วนจ ากดั/ร้าน  .................................                                    ไดส่้งมอบพสัดุจ านวน  .......  รายการ 
ตามใบส่ังซ้ือ  เลขท่ี.............../.......................ลงวนัท่ี................. เดือน ................... ........................พ.ศ. ..................  ไวใ้ห้แก่
โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์ เพ่ือให้ผูต้รวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ท าการตรวจรับแลว้ปรากฏผลดงัน้ี 

1.  ครบก าหนดวนัท่ี.............  เดือน ......................  พ.ศ. ................. 
2.  ส่งมอบ  เม่ือวนัท่ี.............  เดือน ......................  พ.ศ. ................. 
3.  ไดต้รวจรับพสัดุตามใบส่งของ/ใบแจง้หน้ี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี    .............   เล่มท่ี   ................. 
 เดือน  ......................  พ.ศ. ...................  ณ   โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
4.  ให้ถือว่าพสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่.............  เดือน ......................  พ.ศ. ................. 
5.   ไดเ้ชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิมาปรึกษาดว้ยคอื...................................................................................... 

 6.  ไดม้อบพสัดุไวต้่อ  ...................................................  เจา้หนา้ท่ี 
      

       ลงช่ือ..............................................................ประธานกรรมการ/ผูต้รวจรับ      
                         (.................................................) 

  
       ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 

                    (..........................................................) 
 

                      ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 
                    (..........................................................) 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 คณะกรรมการฯ ไดต้รวจรับพสัดุตามรายละเอียดดงักล่าวไวค้รบถว้นถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายเงินให้แก่ .................
เป็นจ านวนเงิน  ...................... บาท  หกัภาษี  ณ  ท่ีจ่าย .......................................บาท  หกัค่าปรับ....................................บาท
คงเหลือจ่ายจริง   ........................   (..................................................) 
 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมติัเบิกจ่ายเงินต่อไป 

ลงช่ือ.......................................................เจา้หนา้ท่ี 
 

ลงช่ือ.......................................................หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี 
 

ลงช่ือ.......................................................ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน                   ทราบ 
                           อนุมติั  
 

                                                                                                                  ลงช่ือ......................................................................... 
                                                                                                                                        ( .......................................... ) 
                                                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
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เลขท่ี  จ..... 
ใบเบิก 

โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 

          วนัท่ี.......... เดือน.....................  พ.ศ. ........... 
 ขา้พเจา้ขอเบิกวสัดุ ตามรายการขา้งล่างน้ีเพื่อ ใชใ้นโครงการ/กิจกรรม...................................... 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
    
    
    
    
    
    
    

 
ลงช่ือ ...............................................ผูเ้บิก                                  ไดม้อบให้..................................................เป็นผูรั้บของแทน 
              (......................................)    ลงช่ือ.....................................................ผูม้อบ 
                ต าแหน่ง...................                        ลงช่ือ.....................................................ผูรั้บมอบ 
 
ไดต้รวจจ านวนแลว้ควรเบิกไดต้ามรายการขา้งตน้                      ไดรั้บของไปถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
ลงช่ือ...................................................เจา้หนา้ท่ี                             ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บของ 
 
อนุญาตใหเ้บิกจ่ายได ้                                                                    
ลงช่ือ....................................................ผูส่ั้งจ่าย                               ลงช่ือ ......................................................เจา้หนา้ท่ี 
                  ( หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี )                 
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      บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
 

   

ท่ี  วนัท่ี  
 

   

เร่ือง รายงานขอซ้ือขอจา้ง 
 

   

     

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
 
               ดว้ย โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภมี์ความประสงคจ์ะ จา้งเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
               ๑. เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้ง 
                   เน่ืองจาก……………………………………………… 
               ๒. รายละเอียดของพสัดุ 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง…………………….. บาท (……………………) 
               ๔. วงเงินท่ีจะจา้ง 
                   เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน …………………….. บาท (……………………) 
               ๕. ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น หรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 
                   ก าหนดเวลาการส่งมอบพสัดุ หรือใหง้านแลว้เสร็จภายใน ……… วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีท่ีจะจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งจา้ง 
                   ด าเนินการดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจงเน่ืองจากการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 
                   การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยใชเ้กณฑร์าคา 
               ๘. การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ 
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               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโ้ปรด 
                  ๑. อนุมติัให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจา้งดงักล่าวขา้งตน้ 
                  ๒. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งผูต้รวจรับพสัดุ 
  
 

 

  

(……………………………) 
เจา้หนา้ท่ี 

  
  
  
  

 

   

 

. 
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ค าส่ัง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

ที่  ……………………… 

เร่ือง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพสัดุ ส าหรับการจ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
                  ดว้ย โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์มีความประสงค…์…………………….. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายช่ือต่อไปน้ีเป็น ผูต้รวจรับพสัดุ ……………………………….. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  ผูต้รวจรับพสัดุ 
  ๑. …………………………………. ประธานกรรมการฯ 
     ครู 
  ๒. ……………………………….. กรรมการ 
     ครู 
  ๓. ………………………………… กรรมการ 
     ครู 

  
อ านาจและหนา้ท่ี  
ท าการตรวจรับพสัดุใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น 

 

  

  
                                                                   สั่ง ณ วนัท่ี  …………………………………… 

  
 
 
  

(............................................................) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
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      บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
 

   

ท่ี  วนัท่ี  
 

   

เร่ือง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมติัสั่งซ้ือสั่งจา้ง 
 

   

     

เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์    

               ขอรายงานผลการพิจารณา...................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดงัน้ี    

 

รายการพิจารณา รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอ ราคาท่ีเสนอ* ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จา้ง* 

        
รวม 

 
   

* ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

   

 
โดยเกณฑก์ารพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอคร้ังน้ี จะพิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑร์าคา 
               โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภพ์ิจารณาแลว้ เห็นสมควรจดัจา้งจากผูเ้สนอราคาดงักล่าว 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโ้ปรดอนุมติัใหส้ั่งซ้ือสั่งจา้งจากผูเ้สนอราคาดงักล่าว 

   

 

 เห็นชอบ 

                                                                                                  อนุมัติ  
 

  

(.............................................................) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
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ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 

  

 

ผูข้าย/ผูรั้บจา้ง  ……………………….. 
ท่ีอยู ่  …………………………  
………………………………………………. 
โทรศพัท ์ ……………………………. 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   ……………………….. 
เลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ช่ือบญัชี   ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้งเลขท่ี  ……………………. 
วนัท่ี  …………………….. 
ส่วนราชการ  โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
ท่ีอยู ่ - ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบึง จงัหวดั
ราชบุรี 
โทรศพัท ์ ๐๓๒๒๖๕๓๐๐ 

  

                      ตามท่ี นายสมบูรณ์ จงประจิต ไดเ้สนอราคา ไวต้่อ โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถมัภ ์ซ่ึงไดรั้บราคาและตกลง
ซ้ือ/จา้ง ตามรายการดงัต่อไปน้ี 
  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
      

  รวมเป็นเงิน  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

(............................................................) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
 

  
  

การซ้ือ/ส่ังจา้ง อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี 
๑.   ก าหนดส่งมอบภายใน …….  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งไดรั้บใบส่ังซ้ือ 
๒.   ครบก าหนดส่งมอบวนัท่ี  ……………………………… 
๓.   สถานท่ีส่งมอบ  โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อปุถมัภ ์- 
๔.   ระยะเวลารับประกนั  - 
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๕.   สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อย
ละ ๐.๑๐  ของราคาส่ิงของ 
  ท่ียงัไม่ไดรั้บมอบแต่จะตอ้งไม่ต ่ากว่าวนัละ ๑๐๐.๐๐ บาท 

๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับมอบถา้ปรากฏว่าสินคา้นั้นมีลกัษณะไม่ตรงตาม
รายการท่ีระบุไวใ้นใบส่ังซ้ือ กรณีน้ี 
  ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการเปล่ียนใหม่ให้ถูกตอ้งตามใบส่ังซ้ือทุกประการ 

๗.  การจา้งช่วง ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่เอางานทั้งหมดหรือแตบ่างส่วนไปจา้งช่วงอีกทอดหน่ึง เวน้แต่การจา้งช่วงงานแต่บางส่วนท่ี
ไดรั้บ 
     อนุญาตเป็นหนงัสือจากผูว่้าจา้งแลว้ การท่ีผูว่้าจา้งไดอ้นุญาตใหจ้า้งช่วงงานแต่บางส่วนดงักล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุใหผู้รั้บจา้ง
หลุดพน้ 
     จากความรับผิดหรือพนัธะหนา้ท่ีและผูรั้บจา้งจะยงัคงตอ้งรับผดิในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผูรั้บจา้งช่วง หรือ
ของ  
     ตวัแทนหรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งช่วงนั้นทุกประการ กรณีผูรั้บจา้งไปจา้งช่วงงานแตบ่างส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหน่ึง 
ผูรั้บจา้งตอ้งช าระ 
     ค่าปรับให้แก่ผูว่้าจา้งเป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ท่ีจา้งช่วง ทั้งน้ี ไม่ตดัสิทธิผูว่้าจา้งในการ
บอกเลิกสัญญา  
๘.  การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงของคู่สัญญา 
     เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตอ้งการให้ใบส่ังซ้ือมีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบส่ัง จา้งเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
   

ลงช่ือ .............................................................. ผูส่ั้งซ้ือ/ส่ังจา้ง 
 (.................................................)  
 ผูอ้  านวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฏร์อุปถมัภ ์  

วนัท่ี …………………………….  

ลงช่ือ .............................................................. ผูรั้บใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 
 (………………………………)  
 ผูข้าย  

วนัท่ี .....................................................  
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ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  

                             วันที่ ........................................... 
  
 
                            ตามหนังสือสัญญาเลขที่…...................…ลงวันที่…..............................…โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ ได้ตกลง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ กับ……………………………………………..สำหรับโครงการ 
...............................................โดยวิธีตกลงราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ............................ บาท 
(...................................................)  
                            คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฎว่า 

                            ผลการตรวจรับ 

                             ถูกต้อง 

                                      ครบถ้วนตามสัญญา 

                                      ไม่ครบถ้วนตามสัญญา 

                            ค่าปรับ 

                             มีค่าปรับ 

                             ไม่มีค่าปรับ 

   

   

  

(ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการฯ  
          (.....................................) 
 
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ  
         (........................................) 
 
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ  
          (......................................) 
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แบบฟอร์มบญัชีครุภณัฑ ์
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งานสารบรรณ (ระบบส านกังานอิเลก็ทรอนิกส์ (ดูจาก Web Site โรงเรียน) ) 
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ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ e-GP (ดูจาก Web Site ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ) 
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งานการเงิน 
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