
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การจัดแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา               กลุ่มบริหารงบประมาณ

มาตรฐานคุณภาพงาน   การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

ประชุมรับผิดชอบโครงการ 180 นาที 

 

จนท.แผนงาน 

2  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการเขียน
โครงการ/กิจกรร 
เสนอขออนุมัติ 

7 วัน แบบเสนอโครงการ (ทกผ2) ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 

3  
 
 
 

ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ
ท่ีใช้ในการดำเนินการเสนอรอง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณตรวจสอบข้อมูล  
เสนอ ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

1 วัน 

 
รองผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 

4  
 
 
 
 

ตัดการใช้งบประมาณในระบบ
สารสนเทศของแผนปฏิบัติการ
ตามรหัสงบประมาณและเขียน 
อนุมัติยืมเงินส่งงานการเงินและ
ขออนุมัติอุปกรณ์ส่งงานพัสดุ 

3 วัน 

 

จนท. แผนงาน 

 ประชุม 

เขียนโครงการ/กิจกรรม 

พิจารณา 

อนุมัติ 



 

5  
 
 

ดำเนินการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมตามท่ีไว้ในโครงการ 
 
 

ตาม
ระยะเวลาท่ี
กำหนดใน
โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ/กิจกรรม 
  
  
  

6  
 
 
 
 

สรุปรายงาน/ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ส่งรองผู้ 
อำนวยการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ ตามแบบรายงานใน
ภาคผนวก (2ชุด ส่งงานแผนงาน
1 ชุด) 

3 วัน 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม (ทกผ3) 

ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนโครงการ/กิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินงาน 



 

มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การขออนุมัติใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง                 กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างเรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการขออนมุัติใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

รับบันทึกข้อความการขออนุมัติ
ใช้เงินงบประมาณในการจัดซื้อ/

จัดจ้าง 

5 นาที 

1.บันทึกข้อความการขออนุมัติใช้เงิน
งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 (แบบ ทกผ 1) 
2. สำเนารายละเอียดโครงการ 
3. บันทึกข้อความอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จนท.แผนงาน 

2  
 
 
 

ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร จำนวนเงินใช้ไป 
คงเหลือและขอใช้ในครั้งนี้ 
คงเหลือยกไป 

10 นาที  จนท.แผนงาน 

3  
 
 
 

เสนอรองผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงบประมาณผู้อำนวยการ
พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงิงบ
ประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

1 วัน 

 
รองผู้อำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 

4  
 
 
 

พัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3 วัน 

 

จนท. พัสดุ 

ประชุม 

ตรวจสอบงบประมาณท่ี

ได้รับ/ขอใช้ 

พิจารณา 

อนุมัติ 

รับแบบขออนุมัติใช้เงิน 



 

5  
 
 

ดำเนินการจัดทำโครงการ/
กิจกรรมตามท่ีไว้ในโครงการ 
 
 

ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดในโครงการ 

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ/กิจกรรม 
  
  
  

6  
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
รายงานผล สรุปผล การ
ดำเนินการ  
 

3 วัน 

แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม  

ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินตามโครงการ/

กิจกรรม 

รายงานผลการดำเนินงาน 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การขอเบิกเงินไปราชการ                  กลุ่มบริหารงบประมาณ    
มาตรฐานคุณภาพงาน การเบิกเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

รับหลักฐานขอเบิกและบันทึก
ทะเบียนคุมขอเบิกและ
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก 
(ส่งก่อนไปราชการ  2 วันทำ
การ) 

10 นาที 

1.บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
(แบบ ทกง.01) ผ่านงานธุรการ 
2. คำส่ังไปราชการ (ธุรการออก 
คำส่ัง) 
3. ต้นเรื่องไปราชการ 

จนท.การเงิน 

2  
 
 
 

จัดทำเอกสารยืมเงินทดรองจ่าย
ไปราชการ 

10 นาที 1. แบบยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการ 
(แบบ ทกง.12) 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

เสนอผู้อำนวยการพิจารณา
อนุมัติงบไปราชการ 1 วัน 

รวมเวลาการไปเบิกเงินท่ีธนาคาร ผู้อำนวยการ 

4  
 
 
 

เดินทางกลับจากไปราชการ 
ภายใน15 วันทำการ ส่งเอกสาร 
จนท.การเงินตรวจหลักฐาน
รายงานไปราชการเพื่อขอเบิก
เงิน หรือล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
ไปราชการ 

30 นาที 

1. แบบรายงานไปราชการ แบบ 
8708 (แบบ ทกง.04) (ตัวอย่างการ 
เขียนท่ี...............) 
2. คำส่ังไปราชการ (ธุรการจัดทำให)้ 

จนท.การเงิน 

ประชุม 

ขอยืมเงินทดรองจ่ายไป

ราชการ 

พิจารณา 

รายงานการไปราชการ 

รับหลักฐานขอเบิก 



3. บันทึกขออนุญาตไปราชการ      
(แทกง.01,ทกง.02 ) (ตัวอย่างการ
เขียนท่ี.........) 
4. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วน 
(รถยนต์ 1 คัน คนขับและผู้โดย 
ไม่เกิน 5 คน) (แบบ ทกง.05 ) 
(ตัวอย่างการเขียนท่ี 
...........) ,ใบรับรองแทนใบเสร็จรับ 
แบบ บก.111(แบบทกง.06) (ตัวอย่า 
การเขียนท่ี ...........),สำเนาคู่มือ 
รถยนต์ (ตัวอย่างท่ี ,..........แผนท่ี) 
แสดงระยะทาง (ตัวอย่างท่ี .......) 
(กรณีขอใช้รถยนต์ส่วนตัว) สำเนา 
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง (กรณีขอใช้ 
รถยนต์ส่วนกลาง) 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก (ตัว 
........) ,ค่าลงทะเบียน (ตัวอย่างท 
......), ค่าน้ ามัน (ถ้ามี) (ตัวอย 

5  
 

 

บันทึกรายการวางเบิกใน
ทะเบียนคุมเอกสารวางเบิกและ 
บันทึกขอเบิกเสนอผอ. 

15 นาที 

 จนท.การเงิน 
  
  

6  เสนอผู้อำนวยการอนุมัติเบิก
งานไปราชการ 

1 วัน รวมเวลาการไปเบิกเงินท่ีธนาคาร ผู้อำนวยการ 

 

 

ขอเบิกงบประมาณ 

ผอ.อนุมัติ 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การขอเบิกเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ                 กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การเบิกเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

รับหลักฐานขอเบิกและบันทึก
ทะเบียนคุมขอเบิกและ
ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก 
(ส่งก่อนวันดำเนินกิจกรรม2วัน
ทำการ) 

10 นาที 

1. โครงการ 
2. คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. บันทึกทึกขออนุมัติใช้เงิน 
โครงการ 
4. สัญญายืม 

1. ผู้เสนอโครงกาi 
2. จนท.การเงิน 
 
 

2  
 
 
 

จนท.การเงินตรวจสอบเอกสาร, 
สัญญาการยืมเงิน 
และการใช้เครดิต 
 

10 นาที 
1. โครงการ 
2. คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. บันทึกทึกขออนุมัติใช้เงิน 
โครงการ 
4. สัญญายืม 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณาอนุมัต 1 วัน 

1. บันทึกขอนุมัติเบิกเงิน 
2. โครงการ 
3. คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. บันทึกทึกขออนุมัติใช้เงิน 
โครงการ  
5. สัญญายืม 

จนท.การเงิน 

 

 

ประชุม 

ตรวจสอบเอกสาร 

พิจารณา 

รับหลักฐานการขอเบิก 



4  
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกเงิน 

 

1 วัน 

1. บันทึกขอนุมัติเบิกเงิน 
2. โครงการ 
3. คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. บันทึกทึกขออนุมัติใช้เงิน 
โครงการ  
5. สัญญายืม 

จนท.การเงิน 

5  
 
 
 

 

จ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินตามสัญญา
ยืม 

15 นาที 

1. บันทึกขอนุมัติเบิกเงิน 
2. โครงการ 
3. คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. บันทึกทึกขออนุมัติใช้เงิน 
โครงการ  
5. สัญญายืม 

จนท.การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกเงิน 

น 

จ่ายเงิน 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค                              กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การเบิกเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค
และตรวจสอบเอกสาร 

 

5 นาที 1. ใบแจ้งหนี้ 
 

จนท.การเงิน 

2  
 
 

บันทึกขออนุมัติเบิกค่า
สาธารณูปโภค 

5 นาที 1. บันทึกขออนุมัติเบิก 
2. ใบแจ้งหนี้ 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณาอนุมัต 

1 วัน 1. บันทึกขออนุมัติเบิก จนท.การเงิน 

4  
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกเงิน 1 วัน 1. บันทึกขออนุมัติเบิก จนท.การเงิน 

5  
 
 
 

จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามใบแจ้ง
หนี้ 

15 วัน 1. บันทึกขออนุมัติเบิก จนท.การเงิน 

ประชุม 

บันทึกขออนุมัติเบิก 

พิจารณา 

เบิกเงิน 

รับใบแจ้งหน้ี 

จ่ายเงิน 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การขอเบิกเงินทุนการศึกษา                              กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การเบิกเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

รับเอกสารการขอเบิกเงิน
ทุนการศึกษาจากงานรับผิดชอบ 

5 นาที 1. บันทึกข้อความขอเบิกเงิน 

ทุนการศึกษา 

2. รายละเอียดการให้ทุน รายงานก 

ประชุมของคณะกรรมการฯ 

ใบสำคัญรับเงิน 

จนท.การเงิน 

2  
 
 

บันทึกขออนุมัติเบิกค่า
สาธารณูปโภค 

5 นาที 1. บันทึกขออนุมัติเบิก 
2. รายละเอียดการเบิก 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณาอนุมัต 

1 วัน 1. บันทึกขออนุมัติเบิก จนท.การเงิน 

4  
 
 

เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกเงิน 1 วัน 1. บันทึกขออนุมัติเบิก จนท.การเงิน 

5  
 

จ่ายเงินให้กับงานท่ีรับผิดชอบ 15 วัน 1. บันทึกขออนุมัติเบิก จนท.การเงิน 

บันทึกขออนุมัติเบิก 

พิจารณา 

เบิกเงิน 

จ่ายเงิน 

รับหลักฐานการขอเบิก 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การยืมเงินทดรองจ่าย                                     กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การยืมเงินทดรองจ่าย เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินรับเอกสารการ
เบิกจ่าย 

5 นาที 1. บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน และ
ประมาณการยืมเงิน 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ 

1. ผู้ขอยืม 

2. จนท.การเงิน 

 

2  
 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสัญญาการ
ยืมเงิน และ 20 นาที 

20 นาที 1. บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน และ
ประมาณการยืมเงิน 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
พิจารณาอนุมัต 

1 วัน 1. บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน ผอ.
ประมาณการยืมเงิน 
2. สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ 

จนท.การเงิน 

4  
 
 
 

ออกเลขทะเบียนคุมสัญญายืม
เงิน 

20 นาที 1. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ จนท.การเงิน 

 

 

ตรวจสอบ 

พิจารณา 

ออกเลขทะเบียนคุม 

ผู้ขอยืม รับสัญญายืม 



5  
 
 
 

บันทึกรายการขอเบิก กรณียืม
เงินราชการ 

20 นาที 1.บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน 
ประมาณการยืมเงิน 
2. สัญญาการยืมเงิน 

จนท.การเงิน 

6  
 
 
 

จ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินตามสัญญา
ยืม 

20 นาที 1.บันทึกขออนุมัติการยืมเงิน
ประมาณการยืมเงิน 
2. สัญญาการยืมเงิน  
3. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ 

จนท.การเงิน 

7  
 
 
 

รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าท่ี
บัญช ี

20 นาที 1. คู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก 

  

จนท.การเงิน 

8  
 
 
 

เมื่อลูกหนี้ส่งหลักฐาน/เงินสด
เหลือจ่าย จนท. 
ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ 

 

ตาม
ระยะเวลาท่ี

ระบุใน
สัญญา 

1. สัญญาการยืมเงิน 
2. คู่ฉบับฎีกา/รายงานขอเบิก 

  

1. ลูกหนี้เงินยืม 
2. จนท.การเงิน 

 

9  
 
 
 

บันทึกการรับคืนและออกใบรับ
ใบสำคัญ/ ใบเสร็จรับเงิน 

 

30 นาที 1. ใบรับใบสำคัญ 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

   

จนท.การเงิน 

10  
 
 

รวบรวมหลักฐานส่งเจ้าหน้าท่ี
บัญช ี

30 นาที 1. สัญญาการยืมเงิน 
2. ใบรับใบสำคัญ 
3. ใบเสร็จรับเงิน    

จนท.การเงิน 

บันทึกขอเบิก 

จ่ายเงินยืม 

ส่งเอกสารลงบัญช ี

ลูกหน้ีส่งหลักฐาน 

การล้างหน้ี 

บันทึกหลักฐานการล้างหน้ี 

ส่งมอบเงินให้ จนท. บัญชี 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ                                  กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การยืมเงินทดรองจ่าย เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

รับหลักฐานขอเบิกและบันทึก
ในทะเบียนคุม 
หลักฐานขอเบิก 

5 นาที 1. หลักฐานการเบิกและรายละเอียด
ประกอบการเบิก 

จนท.การเงิน 

2  
 
 

ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/
ตรวจสอบงบประมาณ 

30 นาที 1. หลักฐานการเบิกและรายละเอียด
ประกอบการเบิก 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 
 
 

จัดท างบหน้ารายการขอเบิก 
บันทึกขออนมุัติเงินเบิก จัดทำ
รายละเอียดการจ่ายเงิน/เขียน
เช็คส่ังจ่ายบันทึกทะเบียนคุม
เช็ค 

30 นาที 1.หลักฐานการเบิกและรายละเอียด 
ประกอบการเบิก 
2. งบหน้ารายการขอเบิก 
3. บันทึกข้อความอนุมัติเบิก  
4. รายละเอียดการจ่าย 
5. สมุดเช็ค 
6. ทะเบียนคุมเช็ค 

จนท.การเงิน 

4  
 
 
 

เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุมัติและลงนามส่ังจ่ายเช็ค 

 

1 วัน 1.หลักฐานการเบิกและรายละเอียด
ประกอบการเบิก 
2. งบหน้ารายการขอเบิก 
3. บันทึกข้อความอนุมัติเบิก  

จนท.การเงิน 

ตรวจสอบ 

ผอ.รร. พิจารณา 

รับหลักฐานการขอเบิก 

จัดทำงบหน้า 



4. รายละเอียดการจ่าย 
5. สมุดเช็ค 
6. ทะเบียนคุมเช็ค 

5  
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเบิกเงิน 30 นาที 1. รายละเอียดการจ่าย 
2. สมุดเช็ค  

จนท.การเงิน 

6  
 
 
 

จ่ายเงินสด/เช็ค โอนเงินให้แก่
เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิเงิน 

 

30 นาที 1. รายละเอียดการจ่าย 
2. สมุดเช็ค 
3. ทะเบียนคุมเช็ค  

จนท.การเงิน 

7  
 
 
 

แจ้งการโอน/จ่ายเงินให้เจ้าหนี้/
ผู้มีสิทธิรับทราบ 

30 นาที 1. รายละเอียดการจ่าย  จนท.การเงิน 

8  
 
 
 

รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน
ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

30 นาที 1. รายละเอียดการจ่าย  จนท.การเงิน 

 

 

 

 

เบิกเงิน 

น 

จ่ายเงิน 

น 

แจ้งการชำระหน้ี 

ส่งมอบเงินให้ จนท. บัญชี 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การรับเงิน                                    กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การรับเงิน เรียบร้อยถูกต้องป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงิน
สด หรือได้การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร 

3 นาที 1. ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. จนท.การเงิน 

2  
 
 
 

สรุปการรับเงินโดยสลักหลัง
สำเนาใบเสร็จฉบับสุดท้ายเมื่อ
ส้ินเวลารับเงินในวันนั้นๆ 

10 นาที 1. ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

จัดทำรายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน และมอบเงินสดและ
หรือเอกสารแทนตัวเงินให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

20 นาที 1. ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. 
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

จนท.การเงิน 

4  
 
 

จนท.การเงินบันทึกเสนอผอ.รร.
รับทราบ 
การรับเงิน 

30 นาที 1. ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. 
2. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

จนท.การเงิน 

5  
 

จนท.การเงินมอบใบเสร็จรับเงิน
ให้เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

10 นาที 1. ใบเสร็จรับเงินของ สพฐ. จนท.บัญชี 

จนท. การเงินสรุป 

การรับเงิน 

ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ีบัญช ี

จนท. การเงินรับเงินและ

ออกใบเสร็จรับเงิน 

จัดทำรายงานเงินคงเหลือ

ประจำวัน 

บันทึกเสนอ ผอ.รร.ทราบ 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การเก็บรักษาเงิน                                              กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การรับเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมรักษาเงินและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการรับจ 
ของโรงเรียน 

 1. คำส่ังโรงเรียน จนท.การเงิน 

2  
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
แต่งต้ัง 

 1. คำส่ังโรงเรียน ผอ.รร. 

3  
 
 
 

จนท. การเงินมอบกุญแจให้
คณะกรรมการรักษาเงิน 

 1. คำส่ังโรงเรียน คณะกรรมการฯ 

4  
 
 

จนท.การเงินนำเงินและรายงาน
เงินคงเหลือฯ 
มอบคณะกรรมการเก็บรักษา
เงินตรวจสอบ 

20 นาที รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จนท.การเงิน 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

มอบกุญแจเก็บรักษาเงิน 

ผอ.รร. พิจารณา 

ส่งมอบเงินให้

คณะกรรมการเก็บเงิน 



5  
 
 

จนท.การเงินนำเงินและเอกสาร
แทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย
กรรมการฯ ลงลายมือช่ือใน
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

20 นาที รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จนท.การเงิน 

6  
 
 
 

จนท.บันทึกเสนอ ผอ.รร. เพื่อ
ทราบ 

20 นาที รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จนท.การเงิน 

7  
 
 
 

กรรมการเก็บรักษาเงินลง
ลายมือช่ือ 

5 นาที รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จนท.การเงิน 

8  
 
 

วันทำการถัดไปคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินเงินให้ จนท.
การเงินรับไปจ่ายและลงลายมือ 
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

10 นาที รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จนท.การเงิน 

 

 

 

 

 

 

เก็บรักษาเงิน 

บันทึกเสนอ ผอ.รร. ทราบ 

กรรมการลงลายมือชื่อ 

ส่งมอบเงินให ้

 จนท.การเงิน 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร                             กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การเบิกเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฎิบัติท่ีถูกต้อนการเบิกเงินตามท่ีระเบียบกงของขั้นตอนกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

- กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร (แบบ 7223) ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 
- แนบหลักฐาน/เอกสาร
ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาของบุตร 

ภายในวันท่ี 
28 ของทุก

เดือน 

1. แบบฟอร์มใบเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาขอ 
(แบบ 7223) (แบบ ทกง.  ) 
2. ใบติดใบเสร็จเงินสวัสดิการ 
(แบบ ทกง.  ) 
3. เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 

ผู้ขอเบิก 

2  
 
 

รับเอกสารหลักฐานการขอเบิก 5 นาที แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว 
การศึกษาของบุตร(แบบ 7223) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

ตรวจสอบสิทธิและอัตราท่ีเบิก
ได้ตามท่ีกำหนด 

1 วัน 
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว 
การศึกษาของบุตร(แบบ 7223) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

4  
 
 
 

จัดทำหน้างบใบสำคัญการ
จ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของ
บุตร 

30 นาที แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว 
การศึกษาของบุตร(แบบ 7223) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

การรับเอกสารใบสำคัญ 

การตรวจสอบเอกสาร

ใบสำคัญ 

จัดทำงบหน้า 

ผู้มีสิทธิย่ืนเอกสารขอเบิก

เงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตร 



5  
 
 
 

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 30 นาที 1. หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิ 
เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 
2. งบหน้าใบสำคัญสวัสดิการค่า
การศึกษาบุตร 
3.แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร (แบบ 7223) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

6  
 
 
 

ถ่ายเอกสารและจัดชุด 
1. ต้นฉบับ เตรียมส่งงาน
การเงินและบัญชี 
สพม.32 
2. สำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อสะดวกในการค้นหา และ
ตรวจสอบย้อนหลัง 

1 วัน 1. หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 
2. งบหน้าใบสำคัญสวัสดิการค่า 
การศึกษาบุตร 
3.แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ย 
การศึกษาของบุตร(แบบ 7223) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร

ประกอบ ส่ง สพม.32 

 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                          กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การเบิกเงิน เรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขั้นตอนการเบิกเงนิตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

- กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) ให้
ครบถ้วนถูกต้อง 
- แนบหลักฐาน/เอกสาร
ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

ภายในวันท่ี 
28 ของทุก

เดือน 

1. แบบฟอร์มใบเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(แบบ 7131) (แบบ ทกง. ) 
2. ใบติดใบเสร็จเงินสวัสดิการ 
(แบบ ทกง.  ) 
3. เอกสารหลักฐานอื่นๆ 
 

ผู้ขอเบิก 

2  
 
 

รับเอกสารหลักฐานการขอเบิก 5 นาที แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

3  
 
 
 

ตรวจสอบสิทธิและอัตราท่ีเบิก
ได้ตามท่ีกำหนด 

1 วัน 
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

4  
 
 
 

จัดทำหน้างบใบสำคัญการ
จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 

30 นาที แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการรักษาพยาบาล(แบบ 7131) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

การรับเอกสารใบสำคัญ 

การตรวจสอบเอกสาร

ใบสำคัญ 

จัดทำงบหน้า 

ผู้มีสิทธิย่ืนเอกสารขอเบิก

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล 



5  
 
 
 

เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 30 นาที 1. หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิ 
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
2. งบหน้าใบสำคัญสวัสดิการการ
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
3.แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

6  
 
 
 

ถ่ายเอกสารและจัดชุด 
1. ต้นฉบับ เตรียมส่งงาน
การเงินและบัญชี 
สพม.32 
2. สำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อสะดวกในการค้นหา และ
ตรวจสอบย้อนหลัง 

1 วัน 1. หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิ 
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
2. งบหน้าใบสำคัญสวัสดิการการ
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
3.แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ 

จนท.การเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร

ประกอบ ส่ง สพม.32 

 

ผอ.พิจารณาลงนาม 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การจัดทำรายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ                  กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน : 

 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และบรรลุผลงค์ของตามวัตถุประ 

การควบคุมภายใน 

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน :  

 1. ด้านการดำเนินงาน เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน 

ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรฐั ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหลงหรือการทุจริตในหน่วยงานการ

ส้ินเปลืองของรัฐ 

 2. ด้านการรายงาน เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเช่ือถือ โปร่งใส 

หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เป็นวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

เกีย่วกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

ระดับส่วนงานย่อย (ฝ่าย/งาน) 
1  

 
 
 
 
 

จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 
ท่ีรับผิดชอบงานควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย 
(ระดับฝ่ายต่างๆ) 

 

1 วัน - งานควบคุมภายใน 

2  
 

ทำการวิเคราะห์แบบ 5 ปค. 2 วัน แบบ ปค.5 ปีท่ีผ่านมา งานควบคุมภายใน วิเคราะห์ แบบ ปค.5 ของ

ปีงงบประมาณท่ีผ่านมา 

ประชุมครูที่รับผิดชอบงาน

ควบคุมภายในระดับฝ่าย

ต่างๆ 



 ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
3  

 
 
 

นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
แบบปค. 5 ของปีงบประมาณ 

ท่ีผ่านมามาใส่ใน 
แบบติดตาม ปค5. 

2 วัน แบบติดตาม ปค.5 
 

งานควบคุมภายใน 

4  
 
 
 

แต่ละฝ่ายทำการแบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง 

ตามแบบฟอร์ม 

 

 

2 วัน แบบประเมิน CSA 

 

งานควบคุมภายใน 

5  
 
 
 

จัดทำรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 

ควบคุมภายใน(แบบ ปค.5) 

 

 

1 วัน แบบ ปค.5 

 

งานควบคุมภายใน 

6 
 
 
 

 
 
 
 

นำเสนอต่อหัวหน้างาน 
ระดับส่วนงานย่อย 

(รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ) 
พิจารณาลงนาม 

 

1 วัน - 

 

งานควบคุมภายใน 

วิเคราะห์แบบติดตาม  

ปค.5 

การแบบประเมินการ

ควบคุมภายในด้วยตนเอง 

(Control Self Assessment : 

CSA) 

รายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปค.5) 

รอง ผอ. แต่ละฝ่าย

พิจารณา 



7 
 
 

 

 
 
 
 

นำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ(ผู้อำนวยการ) 

พิจารณาลงนาม 

1 วัน - 

 

งานควบคุมภายใน 

 

ระดับหน่วยรับตรวจ 

1  
 
 
 
 
 

ประชุมหัวหน้างานระดับ 
ส่วนงานย่อย และหัวหน้าระดับ

หน่วยรับตรวจ 
 
 
 

1 วัน - งานควบคุมภายใน 

2  
 
 
 

ทำการวิเคราะห์แบบ ปค5 

ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

1 วัน แบบติดตาม ปค.5 

 

งานควบคุมภายใน 

3  
 
 
 

นำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์
แบบ ปค.5 ของปีงบประมาณ 

ท่ีผ่านมามาใส่ใน 
แบบติดตาม ปค5. 

1 วัน แบบติดตาม ปค.5 

 

งานควบคุมภายใน 

4  
 
 

วิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน 
 

1 วัน แบบ ปค.4 

 

งานควบคุมภายใน 

รอง ผอ. แต่ละฝ่าย

พิจารณา 

ประชุมหัวหน้าระดับส่วน

งานย่อย และหัวหน้า

ระดับหน่วยรับตรวจ 

วิเคราะห์ ปค.5 

 ของปีที่ผ่านมา 

กรอกข้อมูลในแบบติดตาม 

ปค.5 

วิเคราะห์รายงานผลการ

ประเมินองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน 



5  
 
 

 
ทำการวิเคราะห์แบบประเมิน

CSA ของแต่ละฝ่าย 
 
 

1 วัน แบบประเมิน CSA 

 

งานควบคุมภายใน 

6  
 
 

 
ร่วมจัดทำรายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรบัปรุงการควบคุมภายในของ

โรงเรียน 
 

1 วัน แบบ ปค.5 

 

งานควบคุมภายใน 

7  
 
 

 
จัดทำหนังสือรับรองการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของโรงเรียน 

 
 

1 วัน แบบ ปค.1 

 

งานควบคุมภายใน 

8 
 
 

 

 
 
 
 

 
นำเสนอต่อหัวหน้าระดับหน่วย
รับตรวจ(ผู้อำนวยการโรงเรียน) 

ลงนาม 
 

1 วัน แบบ ปค.1 

 

งานควบคุมภายใน 

 

 

วิเคราะห์แบบประเมิน 

CSA 

จัดทำรายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติแผนการ

ปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 

จัดทำหนังสือรับรองการ

ประเมินผลการควบคุม

ภายในโรงเรียน 

นำเสนอต่อหัวหน้าระดับ

หน่วยรับตรวจ 



9  
 
 

รายงานผลการควบคุมภายใน 
ไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเข32 

 

1 วัน แบบ ปค.1 

 

งานควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลไปยัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 



มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน 
ชื่องาน การจัดซื้อจัดจ้าง                              กลุ่มบริหารงบประมาณ   
มาตรฐานคุณภาพงาน การจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยถูกต้อง เป็นระบบตามข้ันตอนท่ีระเบียบกำหนด    

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงาน : ร้อยละการปฏิบัติท่ีถูกต้องของขจ้ันตอนการดซื้อจัดจ้างตามท่ีระเบียบกำหนด 

ลำดับท่ี ขั้นตอน Flowchart รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 

ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง เจ้าของ
โครงการ 

๑ ขออนุมัติใช้เงิน 
ตามแผนฯ 

๒  ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ
ท่ีใช้ในการดำเนินการเสนอรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ  
ผู้อำนวยโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 

งานแผนงาน ๑ ขออนุมัติใช้เงิน 
ตามแผนฯ 

๓  จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้างเสนอ
ความเห็นชอบหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ ผู้อำนวยการ 
โรงเรียน 

หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 

๑ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

๔  ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม
วิธีท่ีได้รับความเห็นชอบ 
 

เจ้าหน้าท่ี ภายใน ๕ - 

๕  จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง 
 
 

เจ้าหน้าท่ี ภายใน ๗ ใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง/สัญญา
ซื้อ/จ้าง 

Yes 

No 



๖  ตรวจรับพัสดุภายในเวลาท่ี
ระเบียบกำหนด 
 

เจ้าหน้าท่ี/
กรรมการ
ตรวจจับ 

ตามกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ใบตรวจรับ 

๗  
 
 
 

จัดทำรายงานผลการตรวจรับ
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน
ทราบ 
 

เจ้าหน้าท่ี/
ผู้อำนวยการ

โรงเรียน 

๑ แบบรายงานผลการ
ตรวจรับ/รายงานขอ

อนุมัติจ่านเงิน 

๘  
 
 

มอบเรื่องการตรวจรับให้
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

งานการเงิน ๑ ชุดรายงานขอซื้อ/จ้าง 

 

No 


