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ค าน า 

การบริหารงบประมาณถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่ง ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการงบประมาณทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ การจัดท างบประมาณ 
การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามและประเมินผล ซึ่งขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่ง จึงต้องก าหนดแนวทางในการบริหาร งบประมาณ หรือมีแผนการบริหารงบประมาณ 
โดยต้องน างบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณจะต้องใช้ตามรายการที่ส่วนราชการได้ระบุไว้
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ระบุตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต ภายใต้งานที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจาก
รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับวิธีการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แผนการบริหารงบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ซึ่งได้บันทึกไว้ในเอกสารฉบับนี้ ได้ก าหนดขึ้นเป็นขั้นตอน
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ บุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด  
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ความส าคัญของการบริหารงบประมาณ  

การบริหารงานขององค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน จ า เป็นต้องมีปัจจัยในการบริหาร ปัจจัยพ้ืนฐาน    
ทางการบริหารมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ 
(Management) ซึ่งเงินเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันดับ 2 เพราะเงินเป็นปัจจัยที่จะท า ให้แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด าเนิน
ไปได้อย่างราบรื่น แต่ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจะต้องมีกระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ  กฎหมายให้
ยึดถือและปฏิบัติอย่างชัดเจน  

กระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตาม และประเมนผล การ
ใช้จ่ายงบประมาณ นับได้ว่าขั้นตอนการบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
งบประมาณประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ การขออนุมัติเงินประจ างวด    
การเบิกจ่ายเงิน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ การก่อหนี้ผูกพัน  

ความหมายของงบประมาณ  
ความหมายของงบประมาณ จะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลา และลักษณะการให้ความห มายของ 

นักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน สรุปความหมาย ของงบประมาณ หมายถึง           
แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึง การประเมิน การบริหาร 
กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นสนับสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนงานที่ก าหนด 
ประกอบด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ  

1. การจัดเตรียม  
2. การอนุมัต ิ 
3. การบริหาร  
งบประมาณ มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณ มาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ มีดังนี้  
1. เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับแผนงานที่วางไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลและลดการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของหน่วยงานลง  
2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่าย  และจัดสรร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็น และเป็นโครงการลงทุน เพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้า ของหน่วยงาน  

3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดใหม่ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทรัพยากรหรือ 
งบประมาณของหน่วยงานมจ ากัด ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ ในการจัดสรรทรัพยากรหรือ    
ใช้จ่ายเงินใหม่ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน งบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผน  
ปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ ด้วย เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็นเครื่องมือ         
ในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็น ทั่วถึงที่จะท าให้หน่วยงานนั้น สามารถด าเนินไปได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ 2  



๒ 
 
5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณ เป็นที่รวมทั้งหมด ของ

แผนงานและงานที่จะด าเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงาน สามารถใช้งบประมาณหรือ เอกสาร
งบประมาณท่ีแสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ       

สรุปว่า งบประมาณมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร และต่อการพัฒนาประเทศ และถ้าขาด          
ซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการ ก็ไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ ดังนั้นในการบริหาร งบประมาณ       
ต้องยึดหลักของความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  

แผนบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ในการบริหารงบประมาณ          

จะด าเนินการเป็นกระบวนการหรือเป็นขั้นตอน ซึ่งการด าเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้  
1. การวางแผนการใช้งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ  
    1.1 การวางแผนการใช้งบประมาณ จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา          

ความต้องการในการบริหาร และการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ บริหารจัดการศึกษารองรับการ
กระจายอ านาจตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดโดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ภายใต้งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามจุดเน้น และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น และขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จึงก าหนด
แนวทางการบริหาร งบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ แนว ทางการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจน ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้  

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
1. งบประมาณในส่วนของงบประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ใช้บริหาร

จัดการเป็นค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานและค่าสาธารณูปโภค โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ พิจารณาการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณ และมอบหมายกลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์บริหารจัดการ   
ให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ  

2. งบประมาณส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ าแนกเป็น  
    2.1 งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 

พร้อมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียน จัดท า 
โครงการ/กิจกรรม ก าหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

   2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกุลยุทธ์ หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ส าหรับบริหาร จัดการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกุลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบทของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานโรงเรียนมีคุณภาพ       
โดยผู้รับผิดชอบในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายโรงเรียน จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนอง 
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ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิด ประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด ตอบสนองกลยุทธ์จุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารงบประมาณตามกิจกรรมที่ได้ รับอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ 
ด าเนินการขออนุมัติต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต ๒ ก่อนจะด าเนินการ และ   
ยึดหลักการบริหารงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง และเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทิน 
การด าเนินงาน  

4. การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 256๕ ยกเว้นกรณีที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณภายหลัง หากมีความจ า เป็นไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่ก าหนด ให้เสนอขออนุมัติต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ เป็นกรณีไป พร้อมทั้งส าเนา แจ้งกลุ่ม
นโยบายและแผนทราบ  

โดยก าหนดปัจจัยความส าเร็จไว้ดังนี้  
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างาน

แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน  
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
1. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน รับทราบ 
และเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น  

2. สื่อสารทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์กุลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด เป้าหมาย
การให้บริการของหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  

3. ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ก าหนด ดังนี้  

3.1 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
และสอดคลอ้งกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  

3.2 โครงการ/กิจกรรมไม่มีลักษณะซ้ าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ (กิจกรรมรวม)     
หากพบว่าภายหลังจากที่ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ตามแผนฯ แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมร่วม และจัดสรรงบประมาณ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒ จะพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้น  
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3.3 การก าหนดค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปตามที่ส า นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  ก าหนด (ตามคู่มือการเบิกจ่ายฯ)  
         4. โครงการ/กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ให้จัดโดยใช้สถานที่ราชการ และไม่จัดงบประมาณ  เป็นค่า
พาหนะการเดินทางและค่าที่พัก ยกเว้นมีความจ าเป็นเหมาะสม  
     4.1 จัดท ารายละเอียดของโครงการ กิจกรรมตามแบบที่ก าหนด  

4.2 การเสนอโครงการด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด  
4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล

การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และด าเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส โครงการ/กิจกรรม
ใดไม่ได้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด จะทบทวนปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกตามที่เห็นเหมาะสม โดยก าหนดการ
ติดตาม ดังนี้  

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2556๔ - ธันวาคม 256๔) ภายในวันที่ 15 มกราคม 256๕ 
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๔ - มีนาคม 256๕) ภายในวันที่ 15 เมษายน 256๕  
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 256๔ - มิถุนายน 256๕) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 256๕  
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 256๔ – กันยายน 256๕) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 256๕  

โดยติดตาม  ความก้าวหน้าในการด า เนินงานโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณประจ า ปี                    
เป็นรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ รวมถึงการน าผลการด าเนินงานมาวางแผนพัฒนาในปีต่อไป               
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและ  
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานผลการด า เนินงาน ประจ าปีสู่สาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

1.2 การใช้แผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์และตามระยะเวลาที่ก าหนด  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  มีการใช้แผนปฏิบัติติการประจ าปี งบประมาณ

เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมกระบวนการและข้ันตอน ในการด าเนินการ ดังนี้  
           ๑. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอก 
(SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงคระยะยาว ก าหนดกลยุทธ์และตัวชีวัดผลงาน ก าหนดกรอบระยะเวลา 
และทรัพยากร เพ่ือความส าเร็จ ระบุปัจจัยภายนอกภายในที่มีผลต่อความส าเร็จ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ทั้งบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยว  
         2. การวางแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง ก าหนด กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
ก าหนดตัวชี้วัด ผลงาน และเป้าหมาย ระบุความต้องการทรัพยากรที่มีผลต่อความส าเร็จของเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
   3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง กับการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ และประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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การประเมินมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส างานเขต พ้ืนที่การศึกษา    
น าผลที่ได้เป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีจะน าไปพัฒนาปรับปรุง และใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป  

4. จัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน โรงเรียน และสาธารณะชน ได้รับทราบ 
ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  

2. การควบคุมการใช้งบประมาณ  
2.1 การควบคุมการใช้งบประมาณ มีความชัดเจน ถูกตอง เป็นปัจจุบัน โป่รงใส ตรวจสอบ ได้และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ การด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
ได้ด าเนินการควบคุมการใช้ งบประมาณอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1. ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพ่ือก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
3. จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด เพ่ือใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
2.2 การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ปฏิทินที่ ก าหนดไว้ใน

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และมีรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS การด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
2. ตรวจสอบหนังสือแจ้งการอนุมัติเงินจากส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐาน  
3. ทุกสิ้นเดือนตรวจสอบยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ ยอดจ่าย คงเหลือ โดยเรียกรายงานสถานะ การใช้จ่าย 

งบประมาณจากระบบ GFMIS เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  
4. แจ้งเจ้าหน้าที่/โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการ  
5. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.3 การรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่ายเป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผลการ    

ใช้งบประมาณ การด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้ดาเนินการ ดังนี้  
1. จัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวดครบถ้วน (แยกแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม) ถูกต้อง และ          

เป็นปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการจัดท ารายการ  
2. เร่งรัดติดตามงบประมาณ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี เพ่ือท า 

หน้าที่เร่งรัด ก ากับ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีและแจ้งเป็น หนังสือราชการ  
3. ใช้โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.4 การมีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากการสรุปผลการ

เบิกจ่ายของส านักการคลังและสินทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเป็น 
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รายไตรมาส ซึ่งจะแยกเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 183 หน่วยเบิกเรียงล าดับจากร้อยละของผลเบิกจ่ายจากมาก ไปหาน้อย  

3. การจัดระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารงาน งบประมาณ  

3.1 การจัดและใช้ระบบการบริหารด้ายการเงิน ด้านบัญชีและด้านพัสดุ  
3.1.1. การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ได้ด าเนินการและใช้ระบบการบริหารด้าน

การเงิน รวมถึงมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการจัดการโดยด าเนินการ ดังนี้  
1. การมอบหมาย  
    1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน  
    1.2 มีค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS  
    1.3 มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจตู้นิรภัย  
    1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  
    1.5 มีค าสั่งการรับและจ่ายเงิน  
2. การวางเบิก  
    2.1 มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและ  

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสนอตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่าย  
    2.2 วางเบิกในระบบและจัดพิมพ์รายงานการเบิกเงินคงคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานวางเบิกกับ

หลักฐานขอเบิกที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมถึงการตรวจรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักให้ตรงกับที่ไ ด้รับการโอน 
เปลี่ยนแปลงเงินประจ างวดจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   2.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท าการอนุมัติการจ่าย(ปลด บล็อก) 
ในระบบ GFMIS  

   2.4 มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน (ZAP_RPTW01) พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานขอเบิกเสนอผู้มีอ านาจนามทุกสิ้นวัน  
         3. การจ่ายเงิน  
             3.1 กรณีส่วนราชการการวางเบิกและรับเงินมาจ่าย  
                   3.1.1 มีการตรวจสอบการรับเงินตามรายการที่วางเบิกในระบบ GFMIS และจัดพิมพ์รายงานเป็น 
หลักฐานการรับเงิน พร้อมบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
                   3.1.2 ก่อนจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน มีการตรวจสอบเงินที่ได้รับตามรายงานแสดงรายละเอียด 
สถานะการเบิกจ่ายเงิน กับรายงานของธนาคาร และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี  
อ านาจให้เบิกจ่ายแล้ว  
                   3.1.3 เมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว มีการเก็บหลักฐานการจ่ายรวมกับต้นเรื่องขอเบิกและบันทึกการจ่ายเงิน  
ในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน และจัดส่งหลักฐานทั้งชุดให้งานบัญชีเพ่ือบันทึกการจ่ายในระบบและจัดเก็บเป็นงบเดือน 
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         3.2 กรณีวางเบิกและโอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงโดยกรมบัญชีกลาง  
                  3.2.1 มีการตรวจสอบการโอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ตามรายการที่วางเบิกในระบบจากรายงาน แสดง
การจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน  
                  3.2.2 มีการจัดพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน( NAP_ RPT 50๓ )             
เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและแนบกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกจัดเก็บเป็นงบเดือน  
                  3.2.3 มีการเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้และจัดเก็บรวมกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกหากไม่ได้รับ 
ใบเสร็จรับเงิน จะท าหนังสือแจ้งส านักงานสรรพากรพ้ืนที่และจัดเก็บส าเนาหนังสือรวมกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิก  

4. การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเงินฝากธนาคารและเงินสด  
    4.1 การควบคุมเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)  
         4.1.1 จัดท าทะเบียนคุมเช็คแยกตามบัญชีเงินฝากธนาคารโดยระบุ รายละเอียดเพ่ือใช้ในการค้นหา

ข้อมูล  
         4.1.2 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดเก็บรายละเอียดเงินงบประมาณคงค้างจากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ

จัดเก็บรายละเอียดเงินนอกงบประมาณคงค้างแต่ละประเภท จากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และมีการจัดท า     
งบเทียบยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามระบบ  
New GFMIS Thai 

     4.2 การควบคุมเงินสด  
      4.2.1 ทุกสิ้นวันท าการที่มีการรับจ่ายเงิน จะสรุปยอดเงินสดคงเหลือในมือ ทุกสิ้นวันเพ่ือให้ทราบว่ามีเงิน

คงเหลือในมือเป็นเงินประเภทใดบ้าง จ านวนเท่าใด หรือไม่มีเงิน คงเหลือในมือกรณีรับเท่ากับจ่าย  
     4.2.2 มีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 

พ.ศ.25๖๒  
     4.2.3 มีการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระบบ Manual กับรายงายเงินคงเหลือ 

ประจ าวันในระบบ GFMIS  
    4.2.4 ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีรายการบัญชีในระบบ New GFMIS Thai โดยตรวจสอบบัญชีเงิน

สดกับหลักฐาน ได้แก่ ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และใบน าส่งเงิน (Pay-in-slip) และตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
หลักฐานการจ่าย  

3.1.2 การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านบัญชี  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ด าเนินการดังนี้  
1. มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน  
2. ด าเนินการปรับปรุงบัญชีแยกประเภททุกรายการให้ถูกต้องเป็นไปตามดุลบัญชีตามระบบเกณฑ์      

คงค้าง  
3. ด าเนินการตัดจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ให้เป็นไป

ตามโครงสร้างของระบบฯ  
4. จัดท าทะเบียนคุมใบเบิกเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณทุกรายการ  
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5. ด าเนินการตัดจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai ให้เป็นไป
ตามโครงการ สร้างของระบบฯ  

6. การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับรายงานบัญชีแยกประเภทในระบบ New GFMIS Thai 
7. การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกับยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  

8. การจัดท ารายการล้างพักครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบ New GFMIS Thai  
9. การจัดท ารายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพ่ือเข้าสู่ระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (KRS) ทุกรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน  
10. การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือนให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกวันที่ 15 ของเดือน 
11. การจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน 

สิ้นปีงบประมาณ  
12. การจัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแบบฯ ส่งให้ส านักงานคลังจังหวัด 

ทุก รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
13. การจัดรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแบบฯ ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน ทุกรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
14.การจัดท ารายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกรายไตรมาส  
15.ด าเนินการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ  
16.ด าเนินการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ  
3.1.3 การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านพัสดุ  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ด าเนินการ ดังนี้  
1. มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน  
2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
3. มีการจัดท าปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 256๔ และด าเนินการตามแผน 
4. มีการอบรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5.บริหารงบประมาณด้านพัสดุตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560  

6. มีการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกันข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนด า เนินการเบิก
จ่ายเงิน ท าให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  

7.ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนางานด้านพัสดุ  
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3.2 การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงบประมาณท าให้งานมีความ 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
การด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพ่ือท าให้งานมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้เป็นไปตามที ่ระเบียบก าหนด ดังนี้  

1. สร้างระบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนหรือรายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนของข้าราชการครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา โดยบุคลากรสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนออกมาจากระบบสลิปเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ระบบสลิป เงินเดือนจะอยู่บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ในระบบ         
e-Sarary   

2. สร้างระบบการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึกรายการ 
บนเช็คท้ังเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ  

3. สร้าง Google Form ส ารวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือเป็นข้อมูล การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  

4. พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ ( e-Government 
Procurement : e-Gp) จากเดิมที่ติดประกาศที่หน่วยงานของรัฐ เป็นเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของ
กรมบัญชีกลาง บนเว็บไซต์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ในระบบ ส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และสถานที่ปิด
ประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  

5. พัฒนาการเผยแพร่รายงานทางการเงิน เช่น รายงานงบทดลอง รายงานเงินฝากธนาคาร รายงาน 
เงินคงเหลือ ประจ าวัน เป็นต้น จากเดิมรายงานเป็นเอกสารให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจ าทุกเดือน     
เป็นเผยแพร่รายงานสู่สาธารณะ ควบคู่กับรายงานเป็นเอกสาร ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๒  ได้ด าเนินการเผยแพร่รายงานที่เกี่ยวของต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และ จัดส่งรายงานทางการเงินเป็นเอกสาร ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
เวลาที่ก าหนด เป็นประจ าทุกเดือน  

 
3.3 การน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานงบประมาณท าให้งาน มีความถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
การด าเนินงาน 
1. มีการใช้ระบบ e- pension ในการบริหารงานด้านบ าเหน็จบ านาญ โดยเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ได ้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ท่ีมีสัญญาณ Internet  
 
 



 
๑๐ 

 
2. มีการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-Gp)    

มีการด าเนินการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธี
ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e – bidding) และระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียน
ที ่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

3. มีระบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนหรือรายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนของของข้าราชการครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา โดยบุคลากรสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนออกมาจากระบบสลิปเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ระบบสลิปเงินเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ในระบบ            
e-money  

4. มีการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึกรายการบนเช็ค    
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ  

5. สร้าง Google Form ส ารวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
เพ่ือเป็นข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  

6. เผยแพร่รายงานงบทดลองประจ าเดือน รายงานเงินคงเหลอประจ าวัน ณ วันท าการสุดท้าย        
ของเดือน รายงานเงินฝากธนาคารประจ าเดือน และรายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ และในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ พร้อมกับจัดส่งรายงานงบทดลอง ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
เวลาที่ก าหนด เป็นประจ าทุกเดือน  

7. การปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร  
ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ริเริ่มให้มี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบ GFMIS  

 
4. การเร่งรัดติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผล  
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาและก าหนด เป้าหมายการเบิก 

จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ ารายจ่ายงบลงทุน และภาพรวม เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย 
งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วย
เบิกจ่าย ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการ และแนวทางการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะแจ้งให้ด าเนินการตามมาตรการเป็น
ระยะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ จึงได้มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรการที่ทางราชการก าหนด รวมทั้งมีการตรวจสอบทางการเงินบัญชี และตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 
นอกจากนี้ก็มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และการ  

 



 
๑๑ 

 
รายงานทางการเงินเป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจ าปี ขั้นตอนการด าเนินงานในเรื่องการเร่งรัด ติดตาม 

การตรวจสอบ และการรายงานผล มีดังนี้ 
 การด าเนินงาน  
4.1 การเร่งรัดติดตาม  
      4.1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

256๕  
     4.1.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม  
     4.1.3 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในคราวประชุมผู้บริหารโรงเรียน  
4.2 การตรวจสอบ  
      4.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับและน าส่ง/น าฝากเงิน  
      4.2.2 ตรวจสอบทางการเงินบัญชีและตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ตามแผนการ ตรวจสอบ

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
4.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
      4.3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
      4.3.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี (ราย 6 เดือน และราย 12 เดือน)  
      4.3.3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจ าปีประกอบด้วย  
               4.3.3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
               4.3.3.2 รายการทางการเงินประจ าเดือน ได้แก่ รายงานทดลอง และรายงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
      4.3.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 
****************************** 










































































