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แบบติดตามสาหรับงานบริหารงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ครัง้ ที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๓
คาชี้แจง
แบบติดตามนี้เป็นการติดตามของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่
๑) การนิเทศรายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านงานบริหารงบประมาณ (ก.ต.ป.น.)
โดยให้คณะกรรมการบันทึกผลการติดตามโดยเน้นการนิเทศในชั้นเรียน “Walk in classroom” และใช้กระบวนการ PLC ร่วมคิด ร่วมทากับสถานศึกษา
ตามประเด็นดังนี้

งานบริหารงบประมาณ มีประเด็นการพิจารณา ๓ ประเด็นดังนี้
ประเด็น
วิธีดาเนินการ
1. การบริหารทางการเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค
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1.1 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
สอดคล้องกับนโยบาย
1.2 มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน
1.3 มีการกากับ เร่งรัด ติดตามการ
ใช้จ่ายเงินตามแผน
1.4 สรุปผลการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าและความเหมาะสมของ
การใช้จ่ายเงินในแผนปฏิบัติการประจาปี
1.5 นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
บริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารการเงินและบัญชี
2.1 จัดทาหลักฐานทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน
ขอเบิก หลักฐาน การจ่ายเงิน สมุดเงิน
สด ทะเบียนคุม รายรับ รายจ่าย สัญญา
การยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทน
ตัวเงิน รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
รายงานประเภทเงิน คงเหลือของเงิน
นอกงบประมาณ เงินงบประมาณ และ
รายได้แผ่นดิน
2.2 จัดทาหลักฐานการเงิน-จ่ายเงิน
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินงาน
- ประชุมชี้แจงบุคลากรให้เสนอ
โครงการในกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่ม
งาน เพื่อใช้จ่ายเงินในการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- มีการใช้เงินตามแผนที่วางไว้
ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า มีการใช้
เงินตรงตามโครงการทุกโครงการ

วิธีการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการ
- สามารถสรุปรายงานการเงินได้ทุก
บริหารการเงินและพัสดุ จัดทาหลักฐาน สิ้นเดือน ทุกหกเดือน และมีรายงานการ
ทางการเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จทุก รับ-จ่ายเงินทุกปีงบประมาณต่อกรม
ครั้งที่รับเงิน จัดทาหลักฐานการรับเงิน
จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค
- มีบางโครงการใช้งบประมาณเกินงบ
ที่ขอ
แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนา
- ร่วมกันวิเคราะห์ และชี้แจงเหตุผล
และความจาเป็น พร้อมทั้งจัดขอ

ปัญหาอุปสรรค
- การเบิกจ่ายอาจล่าช้า เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้
โดยตรง
แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนา
- เข้ารับการอบรม ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม
- ผู้ปฏิบัติงงานได้ส่งเบิกจ่ายโดยใช้
เวลาตอนเที่ยง และตอนเย็นหลังเลิก
เรียน
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2.3 มีการบันทึกรายการรับและ
จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
2.4 จัดทาหลักฐานการเงินอย่างเป็น
ระบบ ระเบียบและปลอดภัย
2.5 มีการกาหนดวิธีการควบคุมและ
ตรวจสอบระบบงานการเงินทั้งด้านรับ
เงินและจ่ายเงินจากผู้มีอานาจหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายกาหนดได้อย่างครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
3. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
3.1 การจัดซื้อ จัดจ้าง (หนังสือเรียน)
1) มีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2) มีการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติ
ครบตามขั้นตอน
3) มีการดาเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบทุกขั้นตอน
4) มีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างรวดเร็ว ทันเวลา
5) มีการจัดระบบการเก็บรักษา
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินงาน
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการ
บริหารการเงินและพัสดุ จัดทาหลักฐาน
ทางการเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จทุก
ครั้งที่รับเงิน จัดทาหลักฐานการรับเงิน
จ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- มีการบันทึกรายการรับและจ่ายเงิน
จัดทาหลักฐานการเงินอย่างเป็นระบบ
ระเบียบและปลอดภัย ควบคุมและ
ตรวจสอบระบบงานการเงินอย่างเป็น
ปัจจุบัน

ปัญหา/อุปสรรค

วิธีการดาเนินงาน
- ครูผู้สอนสารวจและเลือกหนังสือ
เรียน
- ประชุมคณะกรรมภาคี 4 ฝ่ายและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อขออนุมัติในการดาเนินการจัดซื้อ
หนังสือเรียน
- ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ด้วยวิธีคัดเลือก

ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค
- โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิด - การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
ภาคเรียน และตรงตามความต้องการ
แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนา
ของครูผู้สอน
- ยืมเงินกิจกรรมทดลองจ่าย
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วิธีดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
3.2 การจัดทาบัญชีวัสดุและ
วิธีการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง ทาการตรวจ
- สามารถตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์
1) จัดทาบัญชีวัสดุและทะเบียน รับพัสดุ
ที่มี
คุมทรัพย์สินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- จาแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์
- สามารถใช้วัสดุและครุภัณฑ์ได้อย่าง
2) มีวัสดุและครุภัณฑ์ถูกต้อง
- ลงบัญชีวัสดุ และลงเบียนครุภัณฑ์ คุ้มค่า
ตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- บารุงรักษาพัสดุที่ชารุด
3) มีการบารุงรักษาพัสดุ
- ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปี
เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- จาหน่ายทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ที่
4) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชารุดเสื่อมสภาพ
ตรวจสอบพัสดุประจาปีพร้อมรายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
5) มีการจาหน่ายทรัพย์สิน
ที่มิได้ใช้งานหรือครุภัณฑ์ที่ชารุด
เสื่อมสภาพ ตามที่ กวพ. กาหนด

ลงชื่อ

ผู้ติดตาม
(

ตาแหน่ง

ปัญหา/อุปสรรค
ปัญหาอุปสรรค
- ครุภัณฑ์บางอย่างไม่ปรากฎเลข
ทะเบียนครุภัณฑ์
แนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนา
- สืบที่มาของครุภัณฑ์จากเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ หรือจากบุคลากรใน
โรงเรียน

ลงชื่อ

)

ผู้ติดตาม
(

ตาแหน่ง

)

