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ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

      กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ก าหนดให้โรงเรียนบริหารงาน 4 ฝ่ายดังนี้ 

  



              

            

        

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ที่มา : กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
        พ.ศ.2550 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
มีภาระหน้าที่ 17 อย่าง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ  

มีภาระหน้าที่ 22 อย่าง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
มีภาระหน้าที่ 21 อย่าง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
มีภาระหน้าที่ 20 อย่าง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบคุคล 



              

            

        

แนวคิด 

      การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเป็นอิสระ   
ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้           
ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  
รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์      
ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 

  



              

            

        

วัตถุประสงค ์

      1.  เพื่อให้สถานศกึษาบรหิารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
      2.  เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 

  



              

            

        

การบริหารงบประมาณ  

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ  

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  

3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  

7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  

8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  

9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  



              

            

        

การบริหารงบประมาณ (ต่อ)  
11. การวางแผนพัสดุ  

12. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน 

     งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  

14. การจัดหาพัสดุ  

15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  

16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  

17. การเบิกเงินจากคลัง  

18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  

19. การน าเงินส่งคลัง  

20. การจัดท าบัญชีการเงิน  

21. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
22. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ 



              

            

        

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 

      1.1  การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศกึษา 
  

       1.  วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
       2.  ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ  
       3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
       4.  วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ท ากับเขตพื้นที่การศึกษา  
       5.  จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  
       6.  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนทราบ 



              

            

        

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ (ต่อ) 

      1.2  การจัดท ากลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  

 1.  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT)  
      และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
 3.  ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และเป้าประสงค์  (Corporate Objective)  
 4.  ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
 5.  ก าหนดผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)  และตัวชี้วัดความส าเร็จ   
 6.  ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และผลลัพธ์ 
 7.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  
 8.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบ 
     ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 9.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 



              

            

        

1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ (ต่อ) 

      1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
       1.  จัดท าแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต 

ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา 
     2.  จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วย
เหนือ  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับ
เป้าหมาย ผลผลิตที่ต้องการด าเนินการใน  3  ปีข้างหน้า 
     3.  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะ
ปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม           
เชิงนโยบาย  
     4.  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับเขตพื้นที่
การศึกษาเม่ือได้รับงบประมาณ 



              

            

        

2.  การจัดสรรงบประมาณ 

2.1  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

1.  จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากบัเขตพืน้ที่การศึกษา  
2.  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง้  
4.  วิเคราะหก์ิจกรรมตามภารกิจงานที่ตอ้งด าเนนิงาน 
5.  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ใหส้อดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ  
6.  จัดท ารายละเอียดแผนการปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ  
7.  จัดท าข้อร่างตกลงผลผลติของหน่วยงานภายในสถานศึกษา  
8.  น าเสนอแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณและขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศกึษา  
9.  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลติ ให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
    งบประมาณ 
 



              

            

        

2.  การจัดสรรงบประมาณ (ต่อ) 

2.2  การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 

        1.  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
รายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นราย     
ไตรมาส  
        2. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวม  เพื่อขออนุมัติประจ างวดเป็นราย
ไตรมาสผ่านเขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอ
ต่อส านักงบประมาณ  
        3. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
อนุมัติ การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับ
งบประมาณ  
 



              

            

        

2.  การจัดสรรงบประมาณ (ต่อ) 

2.3  การโอนเงินงบประมาณ 

การโอนเงิน  ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 



              

            

        

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

      1.  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้
งบประมาณรายไตรมาส  
      2. จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  
      3.  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงส าหรับ
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง  
      4.  ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบ  ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  
 



              

            

        

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

      5.  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่
อาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทัน
สถานการณ์  
      6.  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      7.  สรุปข้อมูล  และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา  



              

            

        

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

3.2  การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 

     1.  ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จและตวัชี้วัด (Key Performance  
Indicators : KPIs)  
     2.  จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตที่ก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการ
ผลผลิตของสถานศึกษา  
     3.  สร้างเคร่ืองมือเพื่อการประเมินผล  ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความส าเร็จทีก่ าหนด
ไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา  
     4.  ประเมินแผนกลยุทธ ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   
และจัดท ารายงานประจ าปี  
     5.  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
เขตพื้นที่การศึกษา 
   



              

            

        

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

4.1  การจัดการทรัพยากร 
     1 .  ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภายใน
สถานศึกษาและในเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  
     2.  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
     3.  สนับสนุนให้บุคลากร  และสถานศึกษา
ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์
ต่ อกระบวนการจั ดการ เ รี ยนการสอนของ
สถานศึกษา  
 



              

            

        

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

4.2  การระดมทรัพยากร 

     1.  ศึกษา  วิเคราะห์กิจกรรมและภารกจิ งาน / โครงการ ตามกรอบประมาณการ
ระยะปานกลาง (MTEF)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     2.  ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รบัการสนับสนุนทุนการศึกษาตาม
เกณฑ์การรับทุนทุกประเภท   
     3.  ศึกษา  วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  และท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพให้การสนบัสนุนการจัดการศึกษา  
     4.  จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา  
     5.  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาตอ่คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ  
     6.  เก็บรักษาเงินและเบิกจา่ยไปใชต้ามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ  
 



              

            

        

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

4.3  การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

     1.  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดหารายได้  และสินทรัพย์
ในส่วนที่จะน ามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา  เพื่อจัดท าทะเบียน
ข้อมูล  
 

     2.  จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดรายได้  และบริหาร
รายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

     3.  จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าทะเบียนคุม  เก็บรักษาเงินและ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

     2.  จัดท าแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดรายได้  และบริหาร
รายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 



              

            

        

5.  การบริหารการเงิน 

    การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  
การน าส่งเงิน  การโอนเงิน  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 



              

            

        

6.  การบริหารการบัญชี 

6.1  การจัดท าบัญชีการเงิน 

     สถานศึกษาที่ ได้ รับการอนุมัติ ให้ เป็น        
ผู้เบิกเงินจากคลัง/กรมบัญชีกลางการจัดท า
บัญชีการเงิน  ให้บันทึกบัญชีและทะเบียนที่
เกี่ยวข้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและ
ระบบ  GFMIS (ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภ า ค รั ฐ   แ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ )                    
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 



              

            

        

6.  การบริหารการบัญชี (ต่อ) 

6.2  การจัดท ารายงานการทางการเงิน 

     1.  การจัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยจัดท ารายงาน
รายได้แผ่นดิน   
  
  

     2.  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  รายงานเงินประจ างวด  
 

  
     3.  จัดท ารายงานประจ าปี  โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  จัดท างบ
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน  งบกระแสเงินสดจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด  
 



              

            

        

6.  การบริหารการบัญชี (ต่อ) 

6.3  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 

           จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง  เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด  หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
 



              

            

        

7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

  7.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

     1.  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 
     2.  จ าหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
     3.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา  
วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  
     4.  จดทะเบียนเป็นทีร่าชพัสดุส าหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ  
และที่ยังไมส่มบูรณ์เพื่อด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบัน  
     5.  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     6.  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 



              

            

        

7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (ต่อ) 

7.2  การจัดหาพัสด ุ

     1 .  วิ เ คราะห์ แผนงาน  
งาน / โครงการ  ที่จัดท ากรอบ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่
ต้ อ ง ใ ช้ พั ส ดุ ที่ ยั ง ไ ม่ มี ต า ม
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และ
เป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่
ก าหนดตามมาตรฐานกลาง  

 

     2.  จัดท าแผนระยะปาน
กลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วน
ที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่
ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นจัดหา 
 

 



              

            

        

7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  (ต่อ) 

   7.3  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 

     1. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
ในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน  
     2. ตั้งคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายกงานในกรณี
ที่ไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
     3. จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์ คุณลักษณะ
เฉพาะ  ประกาศจ่าย / ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซอง
โดยคณะกรรมการจัดท าสัญญา  และเมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่
การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้จ้าง  



              

            

        

7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (ต่อ) 

7.4  การควบคุม  การบ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 

     1.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
     2.  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  
     3.  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี  
     4.  ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อน  และหลังการใช้งาน
ส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และ 
ท าจ าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 



              

            

        

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 

     การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  เป็นเทคนิคทางการบริหารที่ต่างประเทศได้
พัฒนาขึ้นและน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การ  เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
(ผลการผลิตและผลลัพธ์)  ในการท างานขององค์การโดยใช้การวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัด (Indicators) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเป็นตัวสะท้อน
ความส าเร็จการด าเนินงาน  
  



              

            

        

วัตถุประสงค์การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ความประหยัด 

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล การปฏิบัติงานให้บรรล ุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การปฏิบัติงานให้ได้ผลงาน 
ในระดับที่สูงกว่าปัจจัยน าเข้า 

การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลติ 
อย่างเหมาะสม และมีความคุ้มค่าที่สุด 



              

            

        

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ผลสัมฤทธิ ์
(Results) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

ผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

      คือ  วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ หรือ
ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM) 



              

            

        

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

กิจกรรม งาน หรือบริการที่ท าเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
เพื่อส่งให้ผู้รับบริการ 

เหตุการณ์  สิ่งที่เกิดขึ้น หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนอกโครงการ 
และมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ต่อผู้ใช้บริการ และสาธารณะ 



              

            

        

PLAN  วัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน (ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร) 
DO  ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ 
CHECK  วัดว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่ (KPI ชัดเจน) 
ACT  ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้ 

RBM : Results เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร 

A P 

D C 



              

            

        

กรอบความคิดเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ ์

วัตถุประสงค์ 
OBJECTIVES 

ปัจจัยน าเข้า 
INPUTS 

กิจกรรม 
PROCESSES 

ผลผลิต 
OUTPUTS 

ผลลัพธ์ 
OUTCOMES 

ความประหยัด 

ความมีประสิทธิผล 

ความมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์  
RESULTS 



              

            

        

หลักการพื้นฐานการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

หลักการพื้นฐาน 

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
เปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็น 
  ประโยชน ์
  เข้าใจง่าย 
ตรวจสอบได ้

รับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
ยอมรับผลการ 
ด าเนินการ 

เปิดโอกาสให้ผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีส่วนรับรู้ เสนอ 
ความเห็น รเิริ่ม 
ปรับปรุง พัฒนา 

คุณธรรม 
ยึดมั่นในความ 
ถูกต้อง ดีงาม   
มีความซื่อสัตย ์
ขยัน อดทน  
มีระเบียบวินัย  

นิติธรรม 
ปฏิบัติตนตาม 
กฎหมาย  
โดยค านึงถึง 
สิทธิ เสรีภาพ  
ความยุติธรรม 

บริหารทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด   ประหยัด 
คุ้มค่า มีคุณภาพ 



              

            

        

การประยุกต์ขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่แผนการปฏิบัติการประจ าปี 

     แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ควรประกอบด้วย
สาระส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 
        ส่วนที่  1  บทน า 
        ส่วนที่  2  ทิศทางของสถานศึกษา 
        ส่วนที่  3  รายละเอียด/แผนงาน /โครงการและงบประมาณ 
        ส่วนที่  4  การก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน   
     ขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (RBM) สามารถประยุกต์เทคนิคการบริหาร
แผนกลยุทธ์ 3 ขั้นตอน มาใช้เพ่ือแปลกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 
        1.  การวางแผน  (Planning) 
        2.  การปฏิบัติ  (Implementation) 
        3.  การประเมินผลการด าเนินงาน  (Evaluation) 



              

            

        

สมรรถนะผู้บริหาร 

สมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency) 
    1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH) 
    2) การบริการที่ดี (Service Mind-SERV) 
    3) การพัฒนาตนเอง (Expertise-EXP)   
    4) การท างานเป็นทีม (Expertise-EXP)  



              

            

        

สมรรถนะผู้บริหาร (ต่อ) 

สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) 
    1) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ (Analytical Thinking) 
    2) การสื่อสารและการจูงใจ 
    3)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Caring & Development Others) 
    4) การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) 
    5) ความเป็นผู้น า 



 

 
นายพิทักษ์  เอ็นดู 

ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชลาดกระบัง 
   


