
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
           คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  งาน
งบประมาณรวมถึงขอบข่ายของงาน บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น  การ
กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินของงานงบประมาณให้สามารถปฏิบัติใด้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ส่งผลให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อสถานศึกษา  

            ฝ่ายงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูและบุคลากรทุกท่านจะสามารถปฏิบัติ งานตามแนวทาง ของ
คู่มือเล่มนี้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานให้บรรลุ  วัตถุประสงค์
และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรฝ่ายงบประมาณที่ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือ
การบริหารงานกลุ่มงานงบประมาณจนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างด ี
 
 
 
 

                                                                                                            นางพัชรี  ตีเงิน                                                                                                                                                           
                                                                                                             ผู้ชว่ยผู้อำนวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง                 หน้า 
 
วิสัยทัศน์           1 

พันธกิจ             1 

เป้าประสงค์           1 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์           2 

โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ         5  
ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ       6 
ขอบเขตงานบริหารงบประมาณ         7 
หน้าที่และความรับผิดชอบ         7 
ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม  น้อมนำศาสตร์
พระราชาและเป็นคนไทย 4.0 

พันธกิจ  (Mission) 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ              

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการเรียนรู้ เป็นคนไทย 4.0    เป็นคนเก่ง คน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นครูยุคใหม่ มี
การวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือ  นำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

3. มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู ้คุณภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ สนามกีฬา ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
มีสุขภาวะที่ด ี

4. มีการบริการจัดการที่มีคุณภาพและมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน โดยการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 
2546 และปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  สร้างค่านิยมให้เป็นคนเคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy) 

 4.1 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  1) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี เช่น ค่า
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียนและเอกสารต่างๆ ค่าสาธารณูปโภค กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและทุนการศึกษา  

  2) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน  

  3) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้เป็นประชาชนคนไทยที่สมบรูณ์เป็นคน
ที่มีวินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละต่อส่วนรวมมีความภูมิใจในความเป็นไทยและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการกิจกรรมศาสตร์พระราชา การงานอาชีพและคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่ายธรรมศึกษา 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ  

  4) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามจากครูชาวต่างประเทศหรือได้รับ
การเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้ตระหนักและตื่นตัวต่อการเป็นคนไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก   

  5) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังค่านิยมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เช่น 
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนและวัดผลระบบออนไลน์ 

  6) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิ์ภาพ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานอนามัยโรงเรียน งานกิจการนักเรียน  
กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร งานรักษาความปลอดภัย กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการเรียน ปัญหานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้ทุนการศึกษาและการแนะแนวการศึกษา 

 4.2 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เป็นครูยุคใหม่ มีความสามารถในการวัดผลประเมินผลอย่าง
หลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมและมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น งานพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 
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  2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเผยแพร่ผลงาน มีการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอเลื่อนวิทยฐานะ การมอบเกียรติบัตร การอบรมพัฒนา การศึกษาดูงานและการให้
รางวัลเป็นขวัญกำลังใจ 

 4.3 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

  1) แผนงาน/โครงการ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณภาพ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา ห้องน้ำ ให้มีความสะอาดร่มรื่นและ
ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เช่น งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง 
ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด กิจกรรมกำจัดขยะภายในโรงเรียน  

  2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้ในระบบการบริหารจัดการและระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องสมุดและ
สถานที่ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ เช่น กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศณู
ปกรณ์  งาน ICT และเทคโนโลยี/ทีวี 

 4.4 ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน 

  1) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โดยการนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เช่น กิจกรรมการจัดทำเอกสารทางการเงินและ
พัสดุ การตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุ การจัดทำทะเบียนการเงิน การรายงานเงินคงเหลือต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  

  2) แผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัดและคุ้มค่า และสร้างค่านิยมให้ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนเคารพกฎหมาย มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ เช่น โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพ งานแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       1.     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.     การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      3.     การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4.     การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561 

มีจำนวน 3 มาตรฐาน คือ  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

         1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

         1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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โครงสร้างการบริหาร 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน    หัวหน้างาน  นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช 

2. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน     หัวหน้างาน     นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ 

3. งานแผนงาน        หัวหน้างาน     นายณัฏฐธร  ลือวณิชกิจ 

4. งานธุรการ      หัวหน้างาน     นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์ 

5. งานบริหารการเงินและบัญชี    หัวหน้างาน     นางสาวรัติกาล  พันธุ์พืช 

6. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน     หัวหน้างาน นางสาวสมใจ  ขุนพิทักษ์ 

7. งานระบบควบคุมภายใน      หัวหน้างาน นางพัชรี   ตีเงิน 

8. งานพัสดุและสินทรัพย์     หัวหน้างาน นางสาวชนิดา  จำปาอ่อน 

9. งานสวัสดิการโรงเรียน     หัวหน้างาน นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ 

10.  งานปฏิคม       หัวหน้างาน นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ 

11. งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพ่ือการศึกษา  หัวหน้างาน นางพัชรี   ตีเงิน 

12. งานบ้านพักโรงเรียน     หัวหน้างาน นางสาวชนิดา  จำปาอ่อน 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
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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 และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
    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. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน    
     2. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน    
     3. งานแผนงาน     
     4. งานธุรการ  
     5. งานบริหารการเงินและบัญชี  
     6. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน   
     7. งานระบบควบคุมภายใน    
     8. งานพัสดุและสินทรัพย์  
     9. งานสวัสดิการโรงเรียน   
   10.  งานปฏิคม   
   11. งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพ่ือการศึกษา   
   12. งานบ้านพักโรงเรียน  
 
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 

ให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว 
1.4 โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงาน

สารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา 
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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. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน   
    แนวทางการปฏิบัติ 
       2.1  ดูแล พัฒนาห้องสำนักงาน ห้องผู้อำนวยการ ให้มีความสะดวก พร้อมต้อนรับผู้มาใช้บริการได้ 
      2.2  เป็นเลขานุการ การประชุมในกรณีต่าง ๆ ที่ผู้อำนวยการประชุม หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
      2.3  เป็นปฏิคมในการต้อนรับแขก ร่วมกับงานปฏิคมโรงเรียน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
      2.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
3. งานแผนงาน 
แนวทางการปฏิบัติ 

3.1  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 
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  6)  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  และสาธารณชนรับทราบ 
 3.2  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 
  6)  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทำร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7)  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 

8)  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  9)  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 3.3  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 
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4. งานธุการ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 4.1  ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

4.2  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม 
 4.3  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการ ตามระบบที่
กำหนดไว้ 
 4.4  จัดหา Hardware และ Software  ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่
กำหนดไว้ 
 4.5  ดำเนินการงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้  โดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า 

4.6  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
4.7  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

       1)  รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
       2)  สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       3)  ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       4)  จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบดำเนินการหรือถือ
ปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
       5)  ประสานการดำเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ
ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
 
5.  งานบริหารการเงินและการบัญชี 
          แนวทางการปฏิบัติ 
 5.1 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 5.2  ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
 5.3  จัดทำกระดาษทำการ  โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชี
ทุน  และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ)  และ
บัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการ
ปรับปรุง 
 5.4  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis)  โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย)  และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้) 
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 5.5  บันทึกบัญชีประจำวัน  ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้าหรือ
การให้บริการ  การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม  การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ  เงินทดลองจ่าย เงินมัดจำและค่าปรับ รายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบ ควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทาง
ละเมิด 
 5.6  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด 
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง  สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยก
ประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 
 5.7  ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี   ค่าเสื่อม
ราคา/ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

5.8  ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี  และปิด
รายการรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้ (ต่ำ) 
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอน
เข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 

5.9  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารรายงานคงเหลือประจำวัน  และงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีย่อยและทะเบียน 

5.11  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด  จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายชื่อย่อกำกับพร้อม
วันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

 
6. งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
          แนวทางการปฏิบัติ 
 6.1 ประสานและให้ข้อมูลกับตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
 6.2 เบิกจ่ายค่าสินไหมให้กับนักเรียนที่แจ้งขอรับประกัน 
 
7. งานระบบควบคุมภายใน 
แนวทางการปฏิบัติ 
 7.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 7.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 
 7.3 กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถาศึกษา 
 7.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
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 7.5 ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตาม
ภารกิจ 
 7.6 ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 7.7 ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 7.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
8. การพัสดุและสินทรัพย์ 
แนวทางการปฏิบัติ 

 8.1  วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่
ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง 
 8.2  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 
 8.3  จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ในกรณีท่ีเป็นแบบ
มาตรฐาน 
 8.4  ตั้งคณะกรรมการข้ึนกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
           8.5  จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ จ่าย/ขาย 
แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทำสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบ
เรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
 
9. งานสวัสดิการโรงเรียน  
 แนวทางการปฏิบัติ 

9.1  วางระเบียบ ข้อตกลง การจัดสวัสดิการของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครอบคลุมตามกฎหมายที่กำหนด
และชัดเจนในการปฏิบัติ 

              9.2  กำกับ ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ สามารถ
ตรวจสอบได ้
             9.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10.  งานปฏิคม 
แนวทางการปฏิบัติ 

10.1 จัดเตรียมอุปกรณ์/อาหารว่าง/สำหรับรับรองแขก 
           10.2 ประสานงานอาคารสถานที่/งานโสตฯ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับแขก 
           10.3 ให้การต้อนรับแขก 
           10.4 ดูแลความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
           10.5 ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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11. งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา   
แนวทางการปฏิบัติ 

 11.1  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 11.2  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 11.3  สนับสนุนให้บุคลากร  และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา   
 11.4  ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ  ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF)  และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมประมาณการรายได้งบประมาณไว้  เพ่ือ
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
 11.5  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก
ประเภท  ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษา  โดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
           11.6  ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน  องค์กร   และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
 11.7  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา  โดยกำหนดวิธีการ แหล่งการ
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 11.8  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
ขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 11.9  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ 
 

1๒ งานบ้านพักโรงเรียน 
แนวทางการปฏิบัติ 
  12.1 จัดทำระเบียบ กฏเกณฑ์ ในการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักครูของโรงเรียนและแจ้งให้ผู้ที่จะเข้ามาอยู่ 
บ้านพักครูให้ทราบทุกครั้ง 
   12.2 ประสานงานกับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักครูของโรงเรียนเมื่อมีการซ่อมแซม หรือการต่อเติมบ้านพัก 
          12.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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ภาคผนวก 
 

- 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 

ที่                     วันที่  .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................... 
เรื่อง  รายงานขอจ้าง 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
           ด้วยฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน ...................................... มีความประสงค์จะขอจ้าง ................................................ 
เพ่ือ........................................................................ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ  22  ข้อ  79  ข้อ  25(5) และกฎกระทรวง  ซึ่งได้รับงบประมาณปี  25…........  
จากแผนงาน........................................ผลผลิต/โครงการ...............................................กิจกรรม........................................ 
จำนวนเงิน...........................บาท   กำหนดเวลาต้องใช้ภายในวันที่  ..........................  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ จำนวนหน่วย ราคามาตรฐาน 
หรือราคากลาง 

จำนวนเงิน 
ที่ขอซื้อ 

     

     

     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ( ...............................................................  )  
จึงเรียนเสนอเพ่ือพิจารณา 
 1.  ให้ความเห็นชอบในรายงานข้อจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2.  แต่งตั้งผู้ตรวจรับ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับจ้าง  ประกอบด้วย 
      1)  .......................................................................  ประธานกรรมการ 
      2).......................................................................    กรรมการ 
      3)......................................................................    กรรมการ 
 3.  แต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง  (ถ้ามี) 
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ 
 

ลงชื่อ...................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่                                          เห็นชอบ 
 

 

ลงชื่อ...................................................ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน         อนุมัต ิ                                                                                                   
 

                     ลงชื่อ…………………….......………… 
                                    (………………………………..) 
                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

ใบตรวจรับพัสดุ 
เขียนที่โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

                                                                                                                  วันท่ี .......... เดือน 
.......................  พ.ศ.  ................ 

ด้วย  ...................................................................                  ไดส้่งมอบพัสดุจำนวน   ......................  รายการตาม  
               (     )  ใบสั่งจ้าง   ..............................           ลงวันท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
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 (     )  สัญญาจ้าง  เลขท่ี...................................ลงวันท่ี..................เดอืน............................................พ.ศ. ................. 
ไว้ให้แก่โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  เมื่อวันที่        เดือน                        พ.ศ. 2561        เพื่อให้ผู้ตรวจรับ/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผลดังนี ้
 1.  ครบกำหนดวันท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 2.  ส่งมอบ  เมื่อวันที ่.......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 3.  ไดต้รวจรับพัสด/ุบริการ  ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี    ....................     เล่มที่  ................... 

เดือน  ...........................  พ.ศ. .......................  ณ   โรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 4.  ให้ถือว่าพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่  วันท่ี .......... เดือน .......................  พ.ศ.  ................ 
 5.   ได้เชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วยคือ...................................................................................... 
 6.  ไดม้อบพัสดไุว้ต่อ  ....................................................  เจ้าหน้าท่ี 
 จึงขอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถมัภ์  เพื่อโปรดทราบผล    
  

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

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

                      ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 
                                (                                   ) 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ ์
 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินใหแ้ก่ ............เป็น
จำนวนเงิน  .............................  บาท  หักภาษี  ณ  ที่จ่าย......................................บาท  หักค่าปรับ....................................บาท
คงเหลือจ่ายจริง  ...............................  บาท (............................................) 
 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 

ลงช่ือ...................................................เจ้าหนา้ที่ 
 

ลงช่ือ...................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                          เห็นชอบ 
 
 

ลงช่ือ...................................................ปฏิบตัิหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน        อนุมัติ                                                                                                       
 

                     ลงชื่อ……………………………… 
                                    (............................................ ) 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
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 ใบสั่งจ้าง 

 

ที่  ..................................                                                                                    เขียนที่  โรงเรียนดา่นทับ
ตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์
                                                                             วันที่ ...................  เดือน  ............................ พ.ศ.  
........................... 
เรียน.ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์   

ตามที่ได้ตกลงรับจ้าง  จำนวน   ................  รายการ                    เป็นเงิน  ........................   บาท  ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

     

     

     

     

     

     

 (                                                         )  รวมเป็นเงิน  

 

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถมัภ์   ตกลงจ้างตามรายละเอียดขา้งต้น  จึงเรียนมาเพื่อจดัส่งมอบงานจ้าง  ไป
ยังโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถัมภ์     ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้างฉบับนี้  ถ้าส่งมอบเกินระยะเวลา
กำหนดตามใบสั่งจ้าง  ผู้รับจา้งจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้าง        ในอัตราร้อยละ  0.1  ของราคาจ้าง  แต่จะต้อง
ไม่ต่ำกว่าวันละ  100  บาท  จนถึงวันท่ีงานจ้างนั้นแล้วเสร็จ 

ในกรณีผูร้ับจ้างไม่สามารถปฏิบัตติามใบสั่งจ้างน้ีได้  และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้าง  หากจำนวนเงินค่าปรับ
จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาดำเนินการบอกเลิกใบสั่งจ้าง  เว้นแตผู่้รับจ้างจะไดย้ินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มเีง่ือนไขใด  ๆ ท้ังสิ้น   
ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าท่ีจำเป็น 

(ลงช่ือ ……………………………ผู้ว่าจา้ง             (ลงช่ือ) …………………………. ผู้รับจา้ง 

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

หมายเหตุ   1. ปิดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท  ทุกจำนวนเงิน  1,000 บาท หรือ เศษของ 1,000 บาท 
     2. การจัดหา (ซื้อ-จ้าง) ซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้   
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์             อ.จอมบึง            จ.ราชบุรี 
ที…่…………………………………..วันที่……………เดือน…………………..พ.ศ. …………….. 
เรื่อง  รายงานขอซื้อ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
                      ด้วยฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน......................................มีความประสงค์จะขอจ้าง 
...........................................เพ่ือ......................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ  22  ข้อ  79  ข้อ  25(5) และกฎกระทรวง  ซึ่ง
ได้รับงบประมาณปี  25…........  จากแผนงาน........................................ผลผลิต/โครงการ...............................................
กิจกรรม........................................ จำนวนเงิน...........................บาท   กำหนดเวลาต้องใช้ภายในวันที่  ..........................  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ จำนวนหน่วย ราคามาตรฐาน 
หรือราคากลาง 

จำนวนเงิน 
ที่ขอซื้อ 

1     
2     
3     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    (............................................................)  
 

จึงเรียนเสนอเพ่ือพิจารณา 
 1.  ให้ความเห็นชอบในรายงานขอซื้อ 
 2.  แต่งตั้งผู้ตรวจรับ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      1)  …………………………………………………  ประธานกรรมการ 
      2)  …………………………………………………  กรรมการ 
      3)  …………………………………………………  กรรมการ 
 

ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ 
ลงชื่อ...................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่                               เห็นชอบ 
ลงชื่อ...................................................ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน           อนุมัติ   

 

                ลงชื่อ……………………………… 
                                  (..........................................) 
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  
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เลขท่ี........./.................. 
ใบตรวจรับพัสดุ 

วันท่ี ...........  เดือน ................  พ.ศ. ............ 
 ด้วยบริษัท/หา้งหุ้นส่วนจำกดั/ร้าน  .................................                                    ได้ส่งมอบพัสดุจำนวน  .......  
รายการ 
ตามใบสั่งซื้อ  เลขท่ี.............../.......................ลงวันท่ี................. เดือน ................... ........................พ.ศ. ..................  ไว้ให้แก่
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถมัภ์  เพื่อให้ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผลดังนี้ 

1.  ครบกำหนดวันท่ี.............  เดอืน ......................  พ.ศ. ................. 
2.  ส่งมอบ  เมื่อวันท่ี.............  เดอืน ......................  พ.ศ. ................. 
3.  ไดต้รวจรับพัสดตุามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี    .............   เล่มที่   ................. 
 เดือน  ......................  พ.ศ. ...................  ณ   โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์
4.  ให้ถือว่าพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่.............  เดือน ......................  พ.ศ. ................. 
5.   ได้เชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วยคือ...................................................................................... 

 6.  ไดม้อบพัสดไุว้ต่อ  ...................................................  เจา้หน้าท่ี 
      

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

  

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

 

                      ลงช่ือ..............................................................กรรมการ 
                    (..........................................................) 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ 
 คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุตามรายละเอยีดดังกล่าวไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่งจะต้องจ่ายเงินใหแ้ก่ .................เป็น
จำนวนเงิน  ...................... บาท  หักภาษี  ณ  ที่จ่าย .......................................บาท  หักค่าปรับ....................................บาทคงเหลือ
จ่ายจริง   ........................   (..................................................) 
 จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป 

ลงช่ือ.......................................................เจา้หน้าท่ี 
 

ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 

ลงช่ือ.......................................................ปฏบิัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน                   ทราบ 
                           อนุมัติ  
 

                                                                                          ลงช่ือ......................................................................... 
                                                                                                        ( .......................................... ) 
                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรยีนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์
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เลขที่  จ..... 
ใบเบิก 

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
          วันที.่......... เดือน.....................  พ.ศ. 
........... 

 ข้าพเจ้าขอเบิกวัสดุ ตามรายการข้างล่างนี้เพ่ือ ใช้ในโครงการ/กิจกรรม...................................... 
ที ่ รายการ จำนวนหน่วย หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
    
    
    
    
    
    
    

 
ลงช่ือ ...............................................ผู้เบิก                                  ได้มอบให้..................................................เป็นผู้รับของแทน 
              (......................................)    ลงช่ือ.....................................................ผูม้อบ 
                ตำแหน่ง...................                        ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับมอบ 
 
ได้ตรวจจำนวนแล้วควรเบิกไดต้ามรายการข้างต้น                      ได้รับของไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ลงช่ือ...................................................เจ้าหนา้ที่                             ลงช่ือ.......................................................ผูร้ับของ 
 
อนุญาตให้เบิกจ่ายได้                                                                     
ลงช่ือ....................................................ผูส้ั่งจ่าย                               ลงช่ือ ......................................................เจา้หน้าท่ี 
                  ( หัวหน้าเจ้าหน้าที่ )         
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      บันทึกข้อความ 

 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
 

   

ที ่  วันที่  
 

   

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

   

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
 
               ด้วย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์มีความประสงค์จะ จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  
               ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง 
                   เนื่องจาก……………………………………………… 
               ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
                   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลาง…………………….. บาท (……………………) 
               ๔. วงเงินที่จะจ้าง 
                   เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน …………………….. บาท (……………………) 
               ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                   กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ……… วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
               ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง 
                   ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
               ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
                   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
               ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ 
                   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
                  ๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
                  ๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
  

   

 

  
(……………………………) 

เจ้าหน้าที่ 
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       บันทึกข้อความ 
 

  
ส่วนราชการ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
 

   

ที ่  วันที่  
 

   

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
 

   

     

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์    

               ขอรายงานผลการพิจารณา...................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้    

 

รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ* ราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง* 

        
รวม 

 
   

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

   

 
โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
               โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว 

   

 
 เห็นชอบ 

                                                                                                  อนุมัติ  
 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
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ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

  

 

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ……………………….. 
ที่อยู่   …………………………  
………………………………………………. 
โทรศัพท ์ ……………………………. 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   ……………………….. 
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร    ........................ 
ช่ือบัญช ี  ........................ 
ธนาคาร   ........................ 

 

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขท่ี  ……………………. 
วันท่ี  …………………….. 
ส่วนราชการ  โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์
ที่อยู่  - ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
โทรศัพท ์ ๐๓๒๒๖๕๓๐๐ 

  

                      ตามที ่นายสมบูรณ์ จงประจิต ได้เสนอราคา ไวต้่อ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถัมภ์ ซึ่งไดร้ับราคาและตกลง
ซื้อ/จ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้
  

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
      

  รวมเป็นเงิน  

  ภาษีมูลคา่เพิ่ม  

(............................................................) รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
 

  
  

การซื้อ/สั่งจ้าง อยู่ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี้ 
๑.   กำหนดส่งมอบภายใน …….  วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจา้งไดร้ับใบสัง่ซื้อ 
๒.   ครบกำหนดส่งมอบวันที ่ ……………………………… 
๓.   สถานท่ีส่งมอบ  โรงเรยีนด่านทบัตะโกราษฎร์อุปถมัภ์ - 
๔.   ระยะเวลารับประกัน  - 
๕.   สงวนสิทธ์ิค่าปรับกรณีส่งมอบเกนิกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวนัในอัตราร้อย

ละ ๐.๑๐  ของราคาสิ่งของ 
  ที่ยังไม่ไดร้ับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท 

๖.   ส่วนราชการสงวนสิทธ์ิที่จะไมร่ับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมลีักษณะไม่ตรงตามรายการ
ที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี ้
  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลีย่นใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

๗.  การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนท่ีได้รับ 
     อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจา้งแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตใหจ้้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผูร้ับจ้างหลุด
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พ้น 
     จากความรับผิดหรือพันธะหนา้ที่และผูร้ับจ้างจะยังคงต้องรับผดิในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจา้งช่วง หรือ
ของ  
     ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจา้งช่วงนั้นทุกประการ กรณผีู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝา่ฝืนความในวรรคหนึ่ง ผูร้ับ
จ้างต้องชำระ 
     ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอก
เลิกสญัญา  
๘.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบตัิงานแลว้เสร็จตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงของคู่สัญญา 
     เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
     หมายเหตุ : 
                    ๑. การติดอากรแสตมป์ใหเ้ป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย 
                    ๒.ใบสั่ง จ้างเหมารถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  
   

ลงช่ือ .............................................................. ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 (.................................................)  
 ผู้อำนวยการโรงเรยีนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์  

วันท่ี …………………………….  

ลงช่ือ .............................................................. ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
 (………………………………)  
 ผู้ขาย  

วันท่ี .....................................................  
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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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แบบฟอร์มบัญชีครภุัณฑ ์
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งานสารบรรณ (ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ดูจาก Web Site โรงเรียน) ) 
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ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (ดจูาก Web Site ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ ) 
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งานการเงิน 
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