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บทที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

ตราสัญญาลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
หัวใจ 9 ดวง หมายถึง คนพิการทั้ง 9 ประเภท
มือ
หมายถึง การโอบอุ้มช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
คนนั่งรถเข็น หมายถึง คนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟูแล้ว
รูป ศกศ.รย. หมายถึง หยดน้าใจชาวระยอง ที่เมตตาคนพิการ
อักษรย่อ
ศกศ.รย. หมายถึง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง

ปรัชญา
ปญฺญาโลกสฺมึปชฺโชโต. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
คติพจน์
สภาพแวดล้อมดี มีอนามัย ใฝุศึกษา พัฒนาศักยภาพเป็นเลิศ
คาขวัญ
คนพิการต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณค่าสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สีประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
สีฟา้ หมายถึง สีแห่งความหวัง ความสุข เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับ
การฟืน้ ฟู พัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
สีเหลือง หมายถึง สีแห่งความสดใสปลอดโปร่ง แสงสว่างเปรียบเสมือนคนพิการที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วเป็นบุคคลทีม่ ีคุณค่าแก่สงั คมและประเทศชาติ
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ต้นไม้ประจาศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ต้นประดู่ปุา

หมายถึงความมั่นคง ถาวร แข็งแรง

ที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง สังกัด สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 038-022701 โทรสาร 038-022701เนื้อที่ 4 ไร่ 78 ตารางวา
e-mail:ray_special@hotmail.com website: http://www.school.obec.go.th/sp_rayong
1.1 ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการตระหนัก และเห็นความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาพิเศษให้แก่คนพิการ
หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส
ได้รับบริการทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถให้บริการได้อย่างกว้างขวางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพอันเป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษาที่สาคัญประการหนึ่งของรัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาคทั้งเชิงคุณภาพ และรองรับพระราชบัญญัติการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพิเศษทั้งใน และนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ร่วมมือกันจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษด้านคนพิการ
ขึ้น เพื่อเป็นแผนแม่บท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 สาหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะได้นาไปเป็นแนวทางในการจัดทารายละเอียด เป็นแผนงาน โครงการ
และงบประมาณต่อไป ซึ่งในแผนดังกล่าวได้กาหนดนโยบาย และมาตรการด้านบริการว่าจัดให้มีศูนย์ หรือ
หน่วยให้บริการให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัยความพิการ ตลอดจนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คนพิการทุก
วัย ทุกครอบครัว โดยในระยะเร่งด่วนให้กรมสามัญศึกษาจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับประเทศ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจาเขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2539
สานักงบประมาณจึงได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์ส่วนหนึ่งให้กรมสามัญศึกษาเพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาเขตการศึกษาจานวน 4 เขตการศึกษา ได้แก่ เขตการศึกษา 3 จังหวัด
สงขลา เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และเขตการศึกษาส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2540 ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งทางด้านบุคลากร ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ พร้อมทั้งงบประมาณดาเนินการ และเพิ่มให้อีก 1 เขตการศึกษา คือ เขตการศึกษา
10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี
2542 กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการต่อ
คณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/4993 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2542) และ
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คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 และได้ลงมติเห็นชอบในหลักการ มาตรการ
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และได้ดาเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อนุมัติ
ให้กรมสามัญศึกษาเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่ง ใน 8 เขตการศึกษา ได้แก่
เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เขตการศึกษา
5 จังหวัดสุพรรณบุรี เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก เขตการศึกษา 11
จังหวัดนครราชสีมา และเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 เป็นต้นไป
สาหรับการจัดอัตรากาลังเข้าปฏิบัติงาน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการได้เกลี่ยอัตรากาลังของกระทรวงศึกษาธิการเองโดยไม่ขอจัดตั้งอัตราใหม่
นอกจากนี้ ตามมาตรการการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดาเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาเพื่อคน
พิการเอาไว้ด้วย (เป็นโครงสร้างเฉพาะกิจ) โดยกาหนดให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาตามร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน สาระสาคัญประการหนึ่งในโครงสร้างการบริการจัดการศึกษาเพื่อ
คนพิการ คือ ให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์เตรียมการ นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทา
และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้บริการการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ และดาเนินการระบบส่งต่อ โรงเรียน และชุมชน โดยมีเงื่อนไขในชั้นนี้คือ ให้
โรงเรียนศึกษาพิเศษของกรมสามัญศึกษา ใน24 จังหวัด ทาหน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด และจัด
เลือกโรงเรียนอื่นที่เหมาะสมเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดอี39
ก จังหวัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง จึงจัดตั้งขึ้นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ ภายใน
โรงเรียนศึกษาพิเศษ ระยอง เลขที่ 114 หมู่ 1 ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายสมพงศ์
พรหมช่วย ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษระยอง เป็นผู้ดูแลการจัดตั้ง และได้ประสานงานและทางาน
ร่วมกับสามัญศึกษาจังหวัดระยอง และได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2543 อย่างเป็นรูปธรรม และมีคนพิการเข้า
รับบริการทั้งภายในโรงเรียนและภายนอก ในลักษณะหมุนเวียน ไป – กลับ และตลอดเวลาในการให้บริการ มี
คนพิการในเขตพื้นที่มาเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นตามลาดับ ทั้งการให้บริการภายในศูนย์ฯ และการออกหน่วย
ให้บริการตามบ้าน สถานศึกษา และตามหน่วยงานอื่นๆ
ปี พ.ศ.
2548 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในการใช้สถานที่ให้เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
คือ อาคารสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมือง (เดิม) ภายในที่ว่าการอาเภอเมือง ซึ่งเป็นอาคารแบบพิเศษ
สร้างเอง 400 ตารางเมตร อยู่ในเขตชุมชน การคมนาคมขนส่งสะดวก อยู่ในความดูแลของเทศบาลนคร
ระยอง อยู่ใกล้สถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น ที่ว่าการอาเภอ ไปรษณีย์ กรมที่ดิน สถานีตารวจ โรงเรียน
ระยองวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคระยอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ฯลฯ แต่ในขณะนี้มีคน
พิการมาเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้สถานที่ที่จากัด ไม่เพียงพอที่จะรองรับคนพิการที่มารับ
บริการในแต่ละวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
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จังหวัดชลบุรี ได้เสนอขอความอนุเคราะห์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐานที่สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษกาหนด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ ระยอง โดยได้งบสนับสนุนจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นจานวนเงิน
3,749,000 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นจานวนเงิน
6,275,800 บาท รวมเป็นเงิน
10,024,800 บาท
ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานธนารักษ์พื้นที่
ระยอง ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ รย 184 บริเวณแยกทับมา (หลังสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง) จานวน 4 ไร่ เป็นที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองแห่งใหม่
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 23/2 หมู่ที่ 4 ตาบลทับมา อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 บนเนื้อที่ 4 ไร่ 78
ตารางวา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 038 - 022701 E – mail : SEC_RAYONGl@hotmail.com Website :
http://school.obec.go.th/sp_rayong ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 5 4 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นาย
เกรียงไกร เกียรติวงค์กมล
แผนทีศ่ ูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
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๒. ทิศทางของสถานศึกษา
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน์ (Vision)
คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (
EI) และเตรียมความพร้อม มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ
สามารถช่วยเหลือตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความ
พร้อมสาหรับคนพิการ เพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ
2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ความสามารถ ใน
การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการทุกสังกัด
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนพิการ ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศของคนพิการในระดับจังหวัด
เป้าหมาย (Goal Setting)
1. คนพิการมีการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการได้รับการพัฒนา และฝึกอบรมให้มีทักษะในการดูแล
ช่วยเหลือคนพิการ
3. คนพิการได้รับ สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา
5. มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของคนพิการ ในระดับจังหวัดอย่างครอบคลุมครบถ้วน
อัตลักษณ์
ยิ้มไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองได้
เอกลักษณ์
บรรยากาศพร้อมเรียนรู้ ครูเอาใจใส่
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2.2 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือและระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในสังคมให้มีส่วนช่วยเหลือในการ
บริหารจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดระยอง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว
การเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษา อบรมแก่ผู้ปกครอง ครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิการทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองให้มี
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองแบบมีส่วนร่วม

สร้างความ

ผู้บริหาร

เข้าใจ

มีภาวะผู้นา

นักเรียนพัฒนาการดี
มีความสุข

การมีส่วนร่วม
วางแผน

สนับสนุน

พัฒนาบุคลากร

ระดมทรัพยากร

อย่างต่อเนื่อง

นิเทศตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยองแบบมีส่วนร่วม ( School
Best ManagementSBM )
๑. ผู้บริหารมีภาวะในการเป็นผู้นา
๒. สร้างความเข้าใจ บทบาท อานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู
บุคลากร
๓. ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดระยอง
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา โดยใช้ระบบปฏิบัติงานแบบ PDCA

แผนภูมิการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบการปฏิบัติงานแบบ วงจร Deming
Plan
วางแผน

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

Action
ปรับปรุงพัฒนา

Do
ปฏิบัติ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

Check
กลุ่มบริหาร
แผนงานงปม

ตรวจสอบ/ นิเทศ

งปมงปมปม.
การการดาเนินงาน แบบ PDCA มีการวางแผนการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน มีการประเมินผล และนาผลการ
นิเทศติดตามมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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โครงสร้างของวงจร PDCA
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย "การวางแผน" อย่างรอบคอบ เพื่อ " การปฏิบัติ " อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง "ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน
หากไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจาเป็นต้องใช้
ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วกาหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผนยังช่วยให้เรา
สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน
วัตถุดิบ ชั่วโมงการทางาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับ
กาหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว
โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนสาหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกาลังจะ
เกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราสาหรับสิ่งนั้น
ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ปัจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO)
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการ
วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดาเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการ
ปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพื่อจะได้มั่นใจว่าโครงการ
ปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะถูก
มองข้ามเสมอการตรวจสอบทาให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ได้กาหนดไว้หรือไม่ สิ่งสาคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สาหรับขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสม (Act)
ขั้นตอนการดาเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นาแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทาให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเปูาหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือทาให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่
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ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนาข้อมูลที่รวบรวมไว้มา
วิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไรต่อไปนี้
 มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้
 ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
 ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้
 เปลี่ยนเปูาหมายใหม่

/////////////////////////////////////////
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ผู้อานวยการ
นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล
รองผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
นางนันทิชา โสมนาม

งานแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ

งานการเงิน (GFMIS)
งานแผนงานและ
จัดตั้งงบประมาณ

งานศูนย์ข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ

งานพัสดุ และสินทรัพย์
งานบัญชี

งานควบคุมภายใน

งานนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
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บทที่ ๒
เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ โดยการบริหารจัดการมีความคล่องตัว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
การวางแผนงบประมาณ
ความหมายของคาว่าการงบประมาณ
คาว่า การงบประมาณ (Budgeting) มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดทางบประมาณ (Budget
preparation) และการควบคุมโดยงบประมาณ (Budgetary control)
การจัดทางบประมาณหรือการวางแผนงบประมาณ คือ การจัดทาแผนการดาเนินงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรขององค์การใดองค์การหนึ่งสาหรับระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งในภายหน้า แผนงบประมาณนี้อาจจะ
เป็นแผนระยะยาว ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 3 หรือ 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า หรืออาจจะเป็นแผนระยะสั้น ซึง่
โดยปกติจะเป็นแผนการดาเนินงานสาหรับระยะเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือนข้างหน้า
ส่วนการควบคุมโดยงบประมาณ หมายถึง การติดตามเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผน
งบประมาณที่วางไว้เพื่อดูว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่แตกต่างจากแผนมากน้อย
เพียงไร ด้วยเหตุใดเพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อให้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ขอบข่ายภารกิจ
1. การจัดทาเสนอของบประมาณ
1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือพัฒนาการศึกษา
1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
2.3 การโอนเงินงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
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4.1 การจัดการทรัพยากร
4.2 การระดมทรัพยากร
4.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์
4.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.5 กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
5.1 การเบิกเงินจากคลัง
5.2 การรับเงิน
5.3 การเก็บรักษาเงิน
5.4 การจ่ายเงิน
5.5 การนาส่งเงิน
5.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
6. การบริหารบัญชี
6.1 การจัดทาบัญชีการเงิน
6.2 การจัดทารายงานทางการเงินและงบการการเงิน
6.3 การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
7.1 การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
7.2 การจัดหาพัสดุ
7.3 การกาหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและการจัดซื้อจัดจ้าง
7.4 การควบคุมดูแล บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
2) พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546
3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2545
4) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
5) แนวทางการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550

๑. การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจาแนกออกเป็น ๓ลักษณะได้แก่
1. รายจ่ายส่วนราชการประกอบด้วย
(1) งบบุคลากร
(2) งบดาเนินงาน
(3) งบลงทุน
(4) งบเงินอุดหนุน
(5) งบรายจ่ายอื่น
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งบบุคลากรหมายถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
เงินเดือนค่าจ้างประจาค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ กาหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบดาเนินงานหมายถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจาได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
งบลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างรวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
งบเงินอุดหนุนหมายถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนงานของหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนกลางตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหน่วยงานใน
กากับของรัฐองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์เงิน
อุดหนุนศาสนา
งบรายจ่ายอื่นหมายถึงรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่สานัก
งบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้เช่นเงินราชการลับเงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างฯลฯ
2.รายจ่ายงบกลางหมายถึงรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่ายตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) “เงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเงิน
บาเหน็จลูกจ้างประจาเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญเงินค่าทดแทนสาหรับผู้ได้รับ
อันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการบานาญเสียชีวิตเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมและเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
(2) “เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐได้แก่เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเงิน
ช่วยเหลือบุตรและเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
(3) “เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการหมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจาปีเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับ
และหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระหว่างปีและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
(4) “เงินสารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองเงิน
สมทบและเงินชดเชยที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจา” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลนาส่งเข้ากองทุน
สารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา
(6) “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ”หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดาเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศและ
ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
(7) “เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งสารองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(8) “ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
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(9) “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงิน
ราชการลับในการดาเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10) “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(11) “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ ”หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้าง
ประจาและพนักงานของรัฐ
3. เงินนอกงบประมาณ
3.1 เงินรายได้สถานศึกษา
3.2 เงินภาษีหักณที่จ่าย
3.3 เงินลูกเสือเนตรนารี
3.4 เงินยุวกาชาด
3.5 เงินประกันสัญญา
3.6 เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์
เงินรายได้สถานศึกษาหมายถึงเงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ซึ่งเกิดจาก
รายได้ ดังต่อไปนี้
1. ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นราชพัสดุ
2. ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ไม่ขัดหรือแย้งนโยบายวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ
สถานศึกษา
3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทา
ของจากเงินงบประมาณ
4. ค่าขายแบบรูปรายการเงินอุดหนุนอปท. รวมเงินอาหารกลางวัน
5. ค่าขายทรัพย์สินที่ได้มาจากเงินงบประมาณ

๒. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
“การพัสดุ” หมายความว่าการจัดทาเองการซื้อการจ้างการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงานการ
แลกเปลี่ยนการเช่าการควบคุมการจาหน่ายและการดาเนินการอื่นๆที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความว่าวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสานักงบประมาณหรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
“การซื้อ” หมายความว่าการซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึงการจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการจ้าง
เหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังการรับขนในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
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๒.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ .ศ. 2549
๓.แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ .ศ.
2549

๒.๑. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550
๑.2.การอนุมัติในการเดินทางไปราชการ
การอนุมัติเดินทางไปราชการผู้มีอานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางล่วงหน้าหรือ
ระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได้ตามความจาเป็นการนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีพักค้าง
1.ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
2.ถ้าไม่ถึง 24 หรือเกิน 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนับได้เกิน12 ชั่วโมงถือเป็น 1 วัน
กรณีไม่พักค้าง
1 หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมงให้ถือเป็น1 วัน
2 หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงแต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็นครึ่งวัน
๑.๓การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
-กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป
-กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลง
เมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ
๑.๔หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ
ข้าราชการประเภทก. ประเภทข.
ประเภทก. ได้แก่
(1) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
(2) การเดินทางไปราชการจากอาเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอาเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
ประเภทข. ได้แก่
(1) การเดินทางไปราชการในท้องที่อื่นนอกจากที่กาหนดในประเภทก.
(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
๑.๕. การเบิกค่าพาหนะ
-โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด
-กรณีไม่มียานพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้ใช้
ยานพาหนะอื่นได้แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น
-ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้
 การเดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
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กับสถานียานพาหนะประจาทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
 การเดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติราชการ
ภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว
 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครกรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้เบิกตาม
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดคือให้เบิกตามที่จ่ายจริงดังนี้ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดต่อ
กรุงเทพมหานครไม่เกินเที่ยวละ 400 บาทเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเที่ยว
ละ 300 บาท
-ผู้ไม่มีสิทธิเบิกถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วยและเป็นเหตุให้ไม่
สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทางให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ (โดยแสดงเหตุผลและความจาเป็นไว้ใน
รายงานเดินทาง)
-การเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว (ลากิจ-ลา
พักผ่อนไว้) ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ายจริงตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการกรณีมีการเดินทางนอก
เส้นทางในระหว่างการลานั้นให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้รับคาสั่งให้เดินทาง
ไปราชการ
-การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว ) ให้ได้รับเงินชดเชยคือรถยนต์กิโลเมตรละ 4
บาท
๑.๖. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมหมายถึงการอบรมประชุม /สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษฝึกงานดูงานการฝึกอบรม
ประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
2. โครงการ/หลักสูตร
3. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน
4. เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549
-. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
๑.๗. เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย
๑.๘. ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลหมายถึงเงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ
(ไม่ใช่เป็นการปูองกันหรือเพื่อความสวยงาม)
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม (8 ฉบับ)
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. 2545
ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลคือผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวหมายถึงข้าราชการลูกจ้างประจาผู้รับเบี้ยหวัด
บานาญและลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
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-บิดา
-มารดา
-คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
-บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
คนไร้ความสามารถ (ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
ประเภทไข้นอกหมายถึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอนพักรักษาตัวนา
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่จ่ายเงิน
ประเภทไข้ในหมายถึงเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนหรือสถานพยาบาลของทางราชการ
สถานพยาบาลเอกชนใช้ใบเสร็จรับเงินนามาเบิกจ่ายเงินพร้อมให้แพทย์รับรอง“หากผู้ปุวยมิได้เข้ารับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ” และสถานพยาบาลทางราชการใช้หนังสือรับรองสิทธิกรณียัง
ไม่ได้เบิกจ่ายตรง
๑.๙. บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสาหรับตาแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000
ครูเชี่ยวชาญ 9,900
ครูชานาญการพิเศษ 5,600
ครูชานาญการ 3,500
๑.10. การศึกษาบุตร
ค่าการศึกษาของบุตรหมายความว่าเงินบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนหรือเงินอื่นใดที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
และรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผู้มีสิทธิ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2523
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2547
-หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนและกรมบัญชี
กลางที่กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร
-บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตร
ซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว
-ใช้สิทธิเบิกได้ 3 คนเว้นแต่บุตรคนที่ 3 เป็นฝาแฝดสามารถนามาเบิกได้ทั้ง 4 คน
-เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค
จานวนเงินที่เบิกได้
1. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่าเบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่าเบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท
4. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท
๑.11. ค่าเช่าบ้าน
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ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2550
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านพ.ศ. 2549
สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๑.ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่เว้นแต่
- ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
- มีเคหสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
- ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคาร้องขอของตนเอง
2. ข้าราชการผู้ได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับ
ราชการใหม่ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2550 (ฉบับที่ 2) มาตรา 7)
3.ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าอยู่จริงแต่ไม่ก่อนวันที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับหน้าที่ (พระราช
กฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14)
4.ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนชาระเงินกู้เพื่อชาระราคาบ้านที่ค้างชาระอยู่ในท้องที่ที่
ไปประจาสานักงานใหม่มีสิทธินาหลักฐานการชาระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชาระเงินกู้ฯมาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกา
ค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17)
๑.12. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการพ.ศ. 2539มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ (ส่วนที่เกี่ยวข้อง)
บานาญหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่สมาชิกโดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง
บาเหน็จตกทอดหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่สมาชิกหรือผู้รับบานาญถึงแก่
ความตาย
-พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกบข.ได้แก่ข้าราชการครู
ข้าราชการใหม่ได้แก่ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไปจะต้อง
เป็นสมาชิกกบข. และสะสมเงินเข้ากองทุนสมาชิกที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็น
ประจาทุกเดือนรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็นประจาทุกเดือน
เช่นเดียวกันและจะนาเงินดังกล่าวไปลงทุนหาผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเมื่อออกจากราชการ
๑.13. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ในระเบียบนี้ช.พ.ค. หมายความว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
จัดตั้งช.พ.ค. มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่า
จัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการช.พ.ค. กาหนดครอบครัวของสมาชิกช.
พ.ค. หมายถึงบุคคลตามลาดับดังนี้
1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว
และบิดามารดาของสมาชิกช.พ.ค.
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2. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิกช.พ.ค.
3. ผู้อุปการะสมาชิกช.พ.ค.
ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลาดับ
หนึ่งๆบุคคลที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบนี้การสงเคราะห์ครอบครัว
ของสมาชิกช.พ.ค. สาหรับบุตรให้พิจารณาให้บุตรสมาชิกช.พ.ค.ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสาหรับ
การศึกษาเล่าเรียนเป็นลาดับแรกสมาชิกช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์
สมาชิกช.พ.ค. มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้
2. ส่งเงินสงเคราะห์รายศพเมื่อสมาชิกช.พ.ค. อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึ่งบาทภายใต้เงื่อนไข
3. สมาชิกช.พ.ค. ที่เป็นข้าราชการประจาข้าราชการบานาญและผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้รายเดือนต้อง
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบานาญเป็นผู้หักเงินเพื่อชาระเงินสงเคราะห์รายศพณที่จ่ายตาม
ประกาศรายชื่อสมาชิกช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

///////////////////////////////////////////////
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บทที่ ๓
บทบาท ภาระ หน้าที่
การดาเนินงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
การดาเนินงานกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณแบ่งการดาเนินงานออกเป็นงานทั้งหมด ๘ งาน แบ่ง
ไปตามบทบาทภาระหน้าที่งานตามที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้กาหนดให้ดังต่อไปนี้
ขอบข่ายภาระงาน
1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ
1.2 จัดทาแผนงบประมาณในการดาเนินงาน
1.3 จัดทาแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
1.4 จัดทาปฏิทินการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
1.5 สรุปรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในฝุายบริหารแผนงานและงบประมาณ โดยนาข้อมูลมาทาสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน
1.6 จัดทา รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารงาน
1.7 จัดทาคู่มือ เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
1.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
1.9 นาผลการประเมินมาใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
1.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. งานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ
หน้าที่รับผิดชอบ
2.1 วางแผนดาเนินงานในด้านแผนงานของศูนย์ฯโดยร่วมดาเนินงานในรูปของคณะกรรมการแผนงานทา
หน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าฝุายหัวหน้างานที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานและโครงการปฏิบัติงานต่างๆให้ดาเนิน
ไปด้วยความราบรื่นตามนโยบาย
2.2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของศูนย์ฯดาเนินและประสานการเขียนโครงการและโครงงานของทุก
ฝุายให้สนองนโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดและสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดรวบรวมและ
พิมพ์เข้ารูปเล่มเป็นแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัด และนาเผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดโดยรวบรวมข้อมูลจากทุกกลุ่มงาน
และเผยแพร่ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.4 จัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายของศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบรายงานการติดตามและสรุป
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการและงานต่างๆ
2.5 จัดทาเอกสารคาขอจัดตั้งงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ
2.6 ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและหน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องและนานโยบายมาวิเคราะห์และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ตาม
ความเหมาะสม
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2.7 รวบรวมเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสถิติที่สาคัญด้านงานแผนงาน คู่มือครู แบบรายงาน
2.8 ประสานงานกับทุกกลุ่มงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่
กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครสวรรค์ โดยอานวยความสะดวกในด้าน
เครื่องมือวิธีการแบบรายงานแบบประเมินผลและแบบฟอร์มอื่นๆที่จาเป็นตลอดจนประเมินข้อเสนอปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2.9 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ฐานข้อมูลเป็นปีงบประมาณ
2.10 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มงานต่างๆโดยพิจารณาจากงาน/โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการ
2.11 ติดตามผลการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.12 สรุปผล/รายงานผลการใช้งบประมาณรายไตรมาสและประจาปีงบประมาณ
2.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3. งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ
3.1 รวบรวมข้อมูลเด็กพิการและบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและช่วยเหลือเด็กพิการ
3.2 รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบ
อาชีพสาหรับคนพิการ
3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
องค์กรอื่น ๆ ได้
3.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. งานการเงิน (GFMIS)
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
4.1 ควบคุมการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ โดยแยกตามประเภทและหมวดเงินทุกประเภท
4.2 รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณและการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ
4.3 จัดทาเอกสารการเบิกเงิน (ขบ. 02) และรายละเอียดประกอบการเบิกเงินหมวดต่างๆ
4.4 จัดทาบัญชีทุกประเภทและจัดทารายงานแสดงหลักฐานทางการเงินให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอให้ฝุาย
บริหารรับทราบ
4.5 จัดทารายงานรับ-จ่ายเงินประจางวดตามที่ทางราชการกาหนด
4.6 ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจา (ค่าช่วยเหลือ
บุตร/ค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล/เงินบารุงการศึกษา)
4.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว เช่นการประกันสังคมให้แก่
ลูกจ้างชั่วคราว การทาประกันชีวิต ประกันภัยแบบหมู่
4.8 ตรวจสอบเอกสารการรับ/การจ่าย/ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
4.9 ดาเนินการจัดทาภงด. 1 ก พิเศษ นาส่งสรรพากรจังหวัด
4.10 ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติทางการเงิน
4.11 จัดทาทะเบียนคุมและออกใบเสร็จรับเงิน/ทะเบียนคุมเช็ค
4.12 จัดทาระเบียนเงินรายได้แผ่นดินและส่งเงินรายได้แผ่นดิน
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4.13 เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสาหรับครูซึ่งดารงตาแหน่งครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ. และ ค.ค.ศ) ให้เป็นไป
ตามระเบียบ
4.14 สรุปและรายงานผลการรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
4.15 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ
5.1 วางแผนการปฏิบัติงาน
5.2 ลงใบสาคัญการลงบัญชี รับ – จ่าย
5.3 จัดทางบทดลอง
5.4 จัดทารายงานรายได้ และค่าใช้จ่ายประจาเดือน
5.5 ทารายงานงบเทียบยอด
5.6 ทารายงานเบิกเงินประจางวดส่วนจังหวัดประจาเดือน
5.7 ทารายงานเงินรายได้แผ่นดินประจาเดือน
5.8 จัดทางบทดลองก่อน – หลังปิดบัญชี
5.9 สรุปผลปฏิบัติงานประจาปี
5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6. งานพัสดุและสินทรัพย์
หน้าทีร่ ับผิดชอบ
6.1 ดาเนินการวางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทาแผนปฏิบัติการ / ปฏิทินปฏิบัติงานพัสดุ
6.2 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทา จัดทาเรื่องเช่า การแลกเปลี่ยนวัสดุครุภัณฑ์ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจนับ
6.3 จัดทาบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จัดทาทะเบียนอาคาร สิ่งปลูก
สร้างและการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
6.4 จัดทารายงานขอซื้อ
– ขอจ้าง ( PO )
6.5 ติดตาม ดูแลปรับซ่อม และบารุงรักษาวัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน
6.6 ดาเนินการให้บริการพัสดุแก่บุคลากรฝุายต่าง ๆ
6.7 ดาเนินการตรวจสอบและจาหน่ายพัสดุประจาปี
6.8 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานพัสดุตามหมวดงบประมาณ
6.9 รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯ
6.10 โต้ตอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
6.11 ประสานงานกับงานการเงิน
– บัญชี
6.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. งานควบคุมภายใน
หน้าที่รับผิดชอบ
7.1 จัดทาแผนงาน โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
7.2 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
7.3 ดาเนินการตามระบบควบคุมภายใน
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7.4 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. งานติดตามนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
หน้าที่รับผิดชอบ
8.1 วางแผน เสนองาน/โครงการ จัดทาแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
8.2 จัดเอกสารแบบฟอร์มการนิเทศติดตามและประเมินผล
8.3 ดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป
8.4 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
8.5
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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