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คํานํา
การบริหารงบประมาณถือเป็นเรือ่ งที่มีความสาคัญยิง่ สาหรับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ทีต่ ้องดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการงบประมาณทั้งหมด 4
ขั้นตอน ได้แก่การจัดทางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนที่สาคัญทีส่ ุดขั้นตอนหนึ่ง จึงต้องกาหนดแนวทาง
ในการบริหาร งบประมาณ หรือมีแผนการบริหารงบประมาณ โดยต้องนางบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย
และการใช้จ่าย งบประมาณจะต้องใช้ตามรายการที่ส่วนราชการได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีที่ระบุตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีเพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิต ภายใต้งานทีไ่ ด้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับวิธีการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
แผนการบริหารงบประมาณของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
ซึ่งได้บนั ทึกไว้ในเอกสารฉบับนี้ ไดกาหนดขึ้นเป็นขั้นตอนสาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 เพือ่ ให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายที่กาหนด
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ความสาคัญของการบริหารงบประมาณ
การบริหารงานขององค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน จาเป็นต้องมีปัจจัยในการบริหาร ปัจจัยพื้นฐาน
ทางการบริหารมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสงิ่ ของ (Materials) และการจัดการ
(Management) ซึ่งเงินเป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับ 2 เพราะเงินเป็นปัจจัยที่จะทา ให้แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจะต้องมี กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ
กฎหมายให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างชัดเจน
กระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การจดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตาม และประเมนผล
การใช้จ่ายงบประมาณ นับได้ว่าขั้นตอนการบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและระเบียบที่เกีย่ วข้อง การ
บริหารงบประมาณประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยได้แก่การจัดทาแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ การขอ อนุมัตเิ งินประจา
งวด การเบิกจ่ายเงิน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ การก่อหนี้ผูกพัน
ความหมายของงบประมาณ
ความหมายของงบประมาณ จะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลา และลักษณะการให้ ความหมายของ
นักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน สรุปความหมาย ของงบประมาณ หมายถึง แผน
เบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดาเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึง การประเมิน การบริหาร
กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จาเป็นสนับสนุน การดาเนินงานให้บรรลุตามแผนงานที่กาหนด
ประกอบด้วยการทางาน 3 ขั้นตอน คือ
1. การจัดเตรียม
2. การอนุมัติ
3. การบริหาร
งบประมาณ มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหาร หน่วยงานสามารถนาเอางบประมาณ มา
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสาคัญและประโยชน์ของงบประมาณ มีดังนี้
1. เป็นเครือ่ งมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกาลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติ งานให้
สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลและลดการปฏิบัติงานที่ไม่จาเป็นของหน่วยงานลง
2. เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณใช้จา่ ยอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงาน ต้องพยายามใช้จา่ ย
และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสูโ่ ครงการที่จาเป็น และเป็นโครงการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ของหน่วยงาน
3. เป็นเครือ่ งมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดใหม่ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน่วยงานมจากัด ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้
จ่ายเงินใหม่ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน งบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผน
ปฏิบตั ิงานในการใช้จา่ ยทรัพยากรนั้นๆ ด้วย เพื่อจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
4. เป็นเครือ่ งมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้ เป็นเครื่องมือ
ในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จดุ ที่มคี วามจาเป็น ทั่วถึงที่จะทาให้หน่วยงานนั้น สามารถดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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5. เป็นเครือ่ งมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณ เป็นที่รวมทั้งหมด
ของแผนงานและงานที่จะดาเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงาน สามารถใช้งบประมาณหรือ
เอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ทา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
สรุปว่า
งบประมาณ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร และต่อการพัฒนาประเทศ และถ้าขาด ซึง่
งบประมาณในการบริหารจัดการ ก็ไม่สามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้ดังนั้นในการบริหาร งบประมาณ ต้องยึด
หลักของความโปรงใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
แผนบริหารงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในการบริหาร
งบประมาณ จะดาเนินการเป็นกระบวนการหรือเป็นขั้นตอน ซึ่งการดาเนินงานมรายละเอียด ดังนี้
1. การวางแผนการใช้งบประมาณ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
1.1 การวางแผนการใช้งบประมาณ จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา
ความต้องการในการบริหาร และการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงาน การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 บริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอานาจตามทีสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กาหนดโดยใช้แผนปฏิบตั ิการประจาปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ภายใต้
งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามจุดเน้น และตาม ภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
และงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น และขับเคลื่อน ภารกิจสู่เป้าหมาย สานกงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงกาหนดแนวทางการบริหาร งบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ แนว
ทางการกากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตลอดจน ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีและ
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการดาเนินงานและการบริหารงบประมาณ
1. งบประมาณในส่วนของงบประจา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ใช้
บริหารจัดการเป็นค่าใช้จา่ ยพื้นฐานและค่าสาธารณูปโภค โดยมีคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณ และมอบหมายกลุ่มบริหารงาน การเงินและ
สินทรัพย์บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ จานวน 14
รายการ
2. งบประมาณสาหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาแนกเป็น
2.1 งบประมาณที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จดสรรให้ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
พร้อมกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานและเป้าหมายความสาเร็จที่ชัดเจน ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูร้ บั ผิดชอบระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมกับ เครือข่ายโรงเรียน จัดทา
โครงการ/กิจกรรม กาหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จ ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
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2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกุลยุทธ์ หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้สาหรับบริหาร จัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกุลยุทธ์จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตามบริบทของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการให้ได้ มาตรฐานโรงเรียนมีคุณภาพ โดย
ผูร้ บั ผิดชอบในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายโรงเรียน จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด
และเป้าหมาย คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิด ประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด ตอบสนองกลยุทธ์จดุ เน้นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารงบประมาณตามกิจกรรมที่ได้รบั อนุมตั ิหากมี การเปลี่ยนแปลงให้
ดาเนินการขออนุมตั ิต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุโขทัย เขต 1 ก่อนจะดาเนินการ และยึด
หลักการบริหารงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณ การเงิน และการคลัง และเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทิน
การดาเนินงาน
4. การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ยกเว้นกรณีที่ได้รบั จัดสรร
งบประมาณภายหลัง หากมีความจาเป็นไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่กาหนด ให้เสนอขออนุมัติ ต่อ
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นกรณีไป พร้อมทั้งสาเนา แจ้งกลุ่มนโยบาย
และแผนทราบ
โดยกาหนดปัจจัยความสาเร็จไว้ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกีย่ วข้องส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา การ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูอ้ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ประธานกลุ่มโรงเรียน/ผูบ้ ริหารโรงเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
รับทราบ และเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น
2. สือ่ สารทิศทางการบริหารจัดการองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กุลยทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
3. ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนด ดังนี้
3.1 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พ.ศ. 2560 – พ.ศ.
2564
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3.2 โครงการ/กิจกรรมไม่มีลักษณะซ้าซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานกาหนด มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ (กิจกรรมรวม)
หากพบว่าภายหลังจากที่ได้กาหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ตามแผนฯ แล้ว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมร่วม และจัดสรรงบประมาณ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้น
3.3 การกาหนดค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กาหนด (ตามคู่มือการเบิกจ่ายฯ)
4. โครงการ/กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ให้จัดโดยใช้สถานที่ราชการ และไม่จัดงบประมาณ
เป็นค่าพาหนะการเดินทางและค่าที่พัก ยกเว้นมีความจาเป็นเหมาะสม
4.1 จัดทารายละเอียดของโครงการ กิจกรรมตามแบบที่กาหนด
4.2 การเสนอโครงการดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการและระยะเวลาที่กาหนด
4.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และดาเนินการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส
โครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด จะทบทวนปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกตามที่เห็นเหมาะสม
โดยกาหนดการติดตาม ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม 25561 - ธันวาคม 2561) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ภายในวันที่15 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562) ภายในวันที่15 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ภายในวันที่15 ตุลาคม 2562 โดยติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เป็นรายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ รวมถึงการนาผลการดาเนินงานมาวางแผนพัฒนาในปีต่อไป
การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีสู่สาธารณชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
1.2 การใช้แผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์และตามระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการใช้แผนปฏิบัติติการประจาปี งบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดโดยมกระบวนการและขั้นตอน ในการดาเนินการ ดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT)
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงคระยะยาว กาหนดกลยุทธ์และตัวชีวัดผลงาน กาหนดกรอบระยะเวลา และทรัพยากร
เพื่อความสาเร็จ ระบุปัจจัยภายนอกภายในที่มีผลต่อความสาเร็จ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ทั้งบุคลากรภายใน
สานกงานเขตพื้นที่ โรงเรียน และหน่วยงานที่เกีย่ ว
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2. การวางแผนปฏิบัติการประจาปีโดยถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ตรงกบสภาพปัญหา และความต้องการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทั้งนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง กาหนด กิจกรรม ผู้รบั ผิดชอบ ดาเนินการ
กาหนดตัวชีวดั ผลงาน และเป้าหมาย ระบุความต้องการทรัพยากรที่มีผล ต่อความสาเร็จของเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
3. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง
กับการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ และประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ การประเมินมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมิน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสางานเขต
พื้นที่การศึกษา นาผลที่ได้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะนาไปพัฒนาปรับปรุง และใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป
4. จัดทารายงานประจาปี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน โรงเรียน และสาธารณะชน ได้รบั ทราบ
ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
2. การควบคุมการใช้งบประมาณ
2.1 การควบคุมการใช้งบประมาณ มีความชัดเจน ถูกตอง เป็นปัจจุบัน โปรงใส ตรวจสอบ
ได้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. ใช้แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ
2. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน เพื่อกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จา่ ยเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
3. จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด เพื่อในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ใน
แต่ละโครงการ/กิจกรรม
2.2 การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ การดาเนินงาน ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ปฏิทินที่
กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมีรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบหนังสือแจ้งการอนุมัติเงินจากสานักการคลังและสินทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ทุกสิ้นเดือนตรวจสอบยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ ยอดจ่าย คงเหลือ โดยเรียกรายงานสถานะ การใช้จ่าย
งบประมาณจากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. แจ้งเจ้าหน้าที่/โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ
5. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปี
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2.3 การรายงานการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายเป็นปัจจุบัน และมีการ
เผยแพร่ผลการใช้งบประมาณ
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดครบถ้วน (แยกแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม) ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการจัดทารายการ
2. เร่งรัดติดตามงบประมาณ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี เพื่อทา
หน้าที่เร่งรัด กากับ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีและแจ้งเป็น หนังสือราชการ
3. ใช้โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของสานักคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2.4 การมีผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจากการสรุปผล การเบิกจ่ายของ
สานักการคลังและสินทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสรุปผลการเบิกจ่ายเงินเป็นรายไตรมาส ซึ่ง
จะแยกเป็นผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และผลการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งสิ้น 183 หน่วยเบิกเรียงลาดับจากร้อยละของผลเบิกจ่ายจากมาก ไปหาน้อย
3. การจัดระบบการบริหารด้านการเงิน บัญชี ละพัสดุ และการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมในการบริหารงาน
งบประมาณ
3.1 การจัดและใช้ระบบการบริหารด้ายการเงิน ด้านบัญชีและด้านพัสดุ
3.1.1. การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ดาเนินการและใช้ระบบการบริหารด้านการเงิน
รวมถึงมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการจัดการโดยดาเนินการดังนี้
1.การมอบหมาย
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน
1.2 มีคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS
1.3 มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมกุญแจตู้นิรภัย
1.4 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.5 มีคาสั่งการรับและจ่ายเงิน
2. การวางเบิก
2.1 มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสนอตามสายการบังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
2.2 วางเบิกในระบบและจัดพิมพ์รายงานการเบิกเงินคงคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานวาง
เบิกกับหลักฐานขอเบิกที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมถึงการตรวจรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักให้ตรงกับที่ได้รับการโอน
เปลี่ยนแปลงเงินประจางวดจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7
2.3 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทาการอนุมัติการจ่าย(ปลด
บล็อก) ในระบบ GFMIS
2.4 มีการจัดพิมพ์รายงานสรุปรายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน (ZAP_RPTW01)พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานขอเบิกเสนอผู้มีอานาจนามทุกสิ้นวัน
3. การจ่ายเงิน
3.1 กรณีส่วนราชการการวางเบิกและรับเงินมาจ่าย
3.1.1 มีการตรวจสอบการรับเงินตามรายการที่วางเบิกในระบบ GFMIS และจัดพิมพ์รายงานเป็น
หลักฐานการรับเงิน พร้อมบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
3.1.2 ก่อนจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน มีการตรวจสอบเงินที่ได้รับตามรายงานแสดงรายละเอียด
สถานะการเบิกจ่ายเงิน กับรายงานของธนาคาร และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจให้เบิกจ่ายแล้ว
3.1.3 เมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว มีการเก็บหลักฐานการจ่ายรวมกับต้นเรื่องขอเบิกและบันทึกการจ่ายเงิน
ในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน และจัดส่งหลักฐานทั้งชุดให้งานบัญชีเพื่อบันทึกการจ่ายในระบบและจัดเก็บเป็นงบเดือน
3.2 กรณีวางเบิกและโอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงโดยกรมบัญชีกลาง
3.2.1 มีการตรวจสอบการโอนเงินให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ตามรายการที่วางเบิกในระบบจากรายงาน
แสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
3.2.2 มีการจัดพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(ZGL_ RPT 506) เป็น
หลักฐานการจ่ายเงินและแนบกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิก จัดเก็บเป็นงบเดือน
3.2.3 มีการเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้และจัดเก็บรวมกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกหากไม่ได้รับ
ใบเสร็จรับเงิน จะทาหนังสือแจ้งสานักงานสรรพากรพื้นที่และจัดเก็บสาเนาหนังสือรวมกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิก
4. การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมเงินฝากธนาคารและเงินสด
4.1 การควบคุมเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)
4.1.1 จัดทาทะเบียนคุมเช็คแยกตามบัญชีเงินฝากธนาคารโดยระบุ
รายละเอียดเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
4.1.2 ทุกสิ้นเดือนมีการจัดเก็บรายละเอียดเงินงบประมาณคงค้างจากทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และจัดเก็บรายละเอียดเงินนอกงบประมาณคงค้างแต่ละประเภท จากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ และมีการจัดทา
งบเทียบยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณตามระบบ
GFMIS
4.2 การควบคุมเงินสด
4.2.1 ทุกสิ้นวันทาการที่มีการรับจ่ายเงิน จะสรุปยอดเงินสดคงเหลือในมือ
ทุกสิ้นวันเพื่อให้ทราบว่ามีเงินคงเหลือในมือเป็นเงินประเภทใดบ้าง จานวนเท่าใด หรือไม่มีเงิน
คงเหลือในมือกรณีรับเท่ากับจ่าย
4.2.2 มีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ.2551
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4.2.3 มีการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระบบ Manual กับรายงายเงินคงเหลือ
ประจาวันในระบบ GFMIS
4.2.4 ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีรายการบัญชีในระบบ GFMIS โดยตรวจสอบบัญชีเงินสดกับหลักฐาน
ได้แก่ สาเนาใบเสร็จรับเงิน และใบนาส่งเงิน (Pay-in-slip) และตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับหลักฐานการจ่าย
3.1.2 การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านบัญชี
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดาเนินการดังนี้
1. มีคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน
2. ดาเนินการปรับปรุงบัญชีแยกประเภททุกรายการให้ถูกต้องเป็นไปตามดุลบัญชีตามระบบเกณฑ์คงค้าง
3. ดาเนินการตัดจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
ให้เป็นไปตามโครงสร้างของระบบฯ
4.จัดทาทะเบียนคุมใบเบิกเงิน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณทุกรายการ
5.ดาเนินการตัดจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS ให้เป็นไปตามโครงการ
สร้างของระบบฯ
6.การจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับรายงานบัญชีแยกประเภทใน
ระบบ GFMIS
7.การจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารกับยอดเงินคงเหลือในทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายเงิน
8.การจัดทารายการล้างพักครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบ GFMIS
9.การจัดทารายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS) ทุกรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
10.การจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือนให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทุกวันที่ 15 ของเดือน
11.การจัดทารายงานทางการเงินประจาปีให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ
12.การจัดทารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแบบฯ ส่งให้สานักงานคลังจังหวัดทุก
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
13.การจัดรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแบบฯ ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
14.การจัดทารายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายไตรมาส
15.ดาเนินการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
16.ดาเนินการปิดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
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3.1.3 การจัดและใช้ระบบการบริหารด้านพัสดุ
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดาเนินการ ดังนี้
1.มีคาสั่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชัดเจน
2.มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
3.มีการจัดทาปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐปี 2561 และดาเนินการตามแผน
4.มีการอบรมให้ความรู้ ให้คาปรึกษา และแนะนา แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5.บริหารงบประมาณด้านพัสดุตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
6.มีการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
โดยตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ทาให้
การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
7.ศึกษาแนวทาง รวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง และพัฒนางานด้านพัสดุ
3.2 การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงบประมาณทาให้งานมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
การดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อทาให้งานมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามที่
ระเบียบกาหนด ดังนี้
1. สร้างระบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนหรือรายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยบุคลากรสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนออกมาจากระบบสลิปเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบสลิป
เงินเดือนจะอยู่บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในระบบ e-money
2. สร้างระบบการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึกรายการ บนเช็ค ทั้งเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ
3. สร้าง Google Form สารวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นข้อมูล
การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
4. พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-Gp)
จากเดิมที่ติดประกาศที่หน่วยงานของรัฐ เป็นเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง บนเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในระบบ สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานที่ปิดประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
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5. พัฒนาการเผยแพร่รายงานทางการเงิน เช่น รายงานงบทดลอง รายงานเงินฝากธนาคาร รายงาน เงินคงเหลือ
ประจาวัน เป็นต้น จากเดิมรายงานเป็นเอกสารให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจา ทุกเดือน เป็ นเผยแพร่
รายงานสู่สาธารณะ พร้อมกับรายงานเป็นเอกสาร ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้
ดาเนินการเผยแพร่รายงานที่เกี่ยวของต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ
จัดส่งรายงานทางการเงินเป็นเอกสาร ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในเวลาที่กาหนด เป็นประจาทุกเดือน
3.3 การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานงบประมาณทาให้งาน มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้
การดาเนินงาน.
1. มีการใช้ระบบ e- pension ในการบริหารงานด้านบาเหน็จบานาญ โดยเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่มีสัญญาณ Internet
2. มีการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-Gp) มีการ
ดาเนินการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e – bidding) และระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
3. มีระบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนหรือรายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนของของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยบุคลากรสามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนออกมาจากระบบสลิปเงินเดือน ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบสลิป
เงินเดือนอยู่บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในระบบ e-money
4. มีการจ่ายเช็คให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยใช้โปรแกรม Excel ในการบันทึกรายการบนเช็ค ทั้งเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรองราชการ
5. สร้าง Google Form สารวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็น
ข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
6. เผยแพร่รายงานงบทดลองประจาเดือน รายงานเงินคงเหลอประจาวัน ณ วันทาการสุดท้าย ของเดือน รายงาน
เงินฝากธนาคารประจาเดือน และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 และในระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมกับจัดส่งรายงานงบทดลอง ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในเวลาที่
กาหนด เป็นประจาทุกเดือน
7. การปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ริเริ่มให้มี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์” หรือ ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management System) เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งระบบ GFMIS
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4. การเร่งรัดติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผล
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณาและกาหนด เป้าหมายการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจา รายจ่ายงบลงทุน และภาพรวม เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยเบิกจ่าย
ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการ และแนวทางการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีโดยสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ดาเนินการตามมาตรการเป็นระยะ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 จึงได้มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการ ที่ทางราชการกาหนด รวมทั้งมีการตรวจสอบทางการเงินบัญชี และตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณของ
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นอกจากนี้ก็มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และการ รายงานทางการเงินเป็นรายเดือน
รายไตรมาส และประจาปี ขั้นตอนการดาเนินงานในเรื่องการเร่งรัด ติดตาม การตรวจสอบ และการรายงานผล มีดังนี้
การดาเนินงาน
4.1 การเร่งรัดติดตาม
4.1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1.2 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม
4.1.3 เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในคราวประชุมผู้บริหารโรงเรียน
4.2 การตรวจสอบ
4.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับและนาส่ง/นาฝากเงิน
4.2.2 ตรวจสอบทางการเงินบัญชีและตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.3.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.3.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี (ราย 6 เดือน และราย 12 เดือน)
4.3.3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายเดือน รายไตรมาส และประจาปีประกอบด้วย
4.3.3.1 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.3.3.2 รายการทางการเงินประจาเดือน ได้แก่ รายงานทดลอง และรายงาน อื่นที่
เกี่ยวข้อง
4.3.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*****************

