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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

    การศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล  2  คร้ัง

    ครั้งที่  1  เปนการวิเคราะหเนื้อหางานงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
    ครั้งที่  2  เปนการวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีรายละเอียด  ดังนี้

4.1  การวิเคราะหเนื้อหางานงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูป
การศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับภารกิจงานดานการบริหารงบประมาณ  ในเขตพื้นที่การศึกษา
6  พันธกิจ  ดังนี้  1.  การจัดตั้งงบประมาณ  2.  การจัดสรรงบประมาณ  3.  การบริหารการเงิน
และบัญชี  4.  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  5.  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  6.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
และนํามาสรางเครื่องมือวิจัยเพื่อหาสภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยการวิเคราะหเนื้อหาดานงบประมาณ  เปนดังนี้

    4.1.1  การจัดตั้งงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  รวบรวมขอมูลและความตองการดานงบประมาณและทรัพยากร

ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
2)  เตรียมความพรอมในการจัดตั้งงบประมาณ ตามระบบงบประมาณใหม
3)  จัดทําแผนขอจัดตั้งงบประมาณ

    4.1.2  การจัดสรรงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  รวบรวมเกณฑการจัดสรร  กรณีที่กรมตนสังกัด  จัดสรรงบประมาณ

ใหหนวยงานในสังกัดโดยตรง
2)  จัดสรรงบประมาณใหกับสถานศึกษา  ในกรณีที่กรมตนสังกัดจัดสรร
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งบประมาณใหกับเขตพื้นที่ในลักษณะวงเงินรวม
    4.1.3  การบริหารการเงินและบัญชี  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1)  การจัดระบบการบริหาร  การเงินและบัญชี
2)  จัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย

    4.1.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
2)  งานทะเบียนพัสดุ

    4.1.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1)  การติดตามงบประมาณ
2)  การตรวจสอบภายใน

    4.1.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  งานทุนการศึกษาและพัฒนา
2)  งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
3)  งานกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
4)  งานจัดการทรัพยากร
      (1)  ทางวัตถุ
      (2)  ทางธรรมชาติ
      (3)  ทางบุคคล
      (4)  ทางสังคม
5)  งานสงเสริม  ประสานงานการใชทรัพยากรรวม
6)  งานสงเสริมการบริหารจัดการหารายไดและผลประโยชน
7)  งานตรวจสอบประเมินคาใชจาย

    ผลการวิเคราะหเนื้อหา
    นําเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณและรายละเอียดของงานงบประมาณ

จัดทําเปนแบบสอบถามปลายเปด  ทําหนังสือจากสถาบันราชภัฏราชนครินทรขอความอนุเคราะห
ผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบดานเนื้อหา  จํานวน 10  คน  ประกอบดวย  1)  รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  2)  ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี  3)  ศึกษาธิการ
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จังหวัดฉะเชิงเทรา  4)  ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  5)  ผูอํานวยการประถม
ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  6)  รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานํารอง  จังหวัดชลบุรี
7)  ดร.อรรณพ  จีนาวัฒน  8)  ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  9)  ดร.ไพรัช  ถิตยผาด
(10)  ดร.รังสรรค  มณีเล็ก  และผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ  นํามาวิเคราะห
เนื้อหางานงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อหาสภาพการดําเนินงานการบริหารงบประมาณ
ในเขตพื้นที่การศึกษา  มีรายละเอียด  ดังนี้

    4.1.1  การจัดตั้งงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  วิเคราะหภารกิจของหนวยงานและสถานศึกษา
2)  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ
3)  จัดทําแผนกลยุทธ
4)  จัดลําดับความสําคัญของภารกิจตามแผนงาน  งาน/โครงการ
5)  พัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิดตนทุนผลผลิต
6)  ติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

ภาพ 12  แสดงการจัดตั้งงบประมาณ

วิเคราะหภารกิจ

วิเคราะหปญหาและอุปสรรค

จัดทําแผนกลยุทธ

จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ

พัฒนาบุคลากร

ติดตามผลการอนุมัติ
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    4.1.2  การจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
2)  รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา
3)  วิเคราะหขอมูลตามความตองการจําเปน
4)  การจัดสรรงบประมาณ
5)  ประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ
6)  เผยแพรประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
7)  ติดตามการจัดสรรงบประมาณ / การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
8)  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ

ภาพ 13  แสดงการจัดสรรงบประมาณ

กําหนดเกณฑ

รวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูล

จัดสรรงบประมาณ

ประมวลผล

ประชาสัมพันธ

ติดตามการจัดสรร/การโอน

ประเมินผล
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    4.1.3  การบริหารการเงินและบัญชี  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  วิเคราะหโครงสรางทางบัญชี
2)  ประมวลผลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเงิน

และบัญชี
3)  จัดทําแผนและปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
4)  พัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
5)  จัดระบบการบริหาร  การเงินและบัญชี
6)  จัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย
7)  ติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
8)  จัดทํารายงานการบริหารการเงินและบัญชี

ภาพ 14  แสดงการบริหารการเงินและบัญชี

วิเคราะหโครงสรางทางบัญชี

ประมวลผลปญหา อุปสรรค

จัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณ

พัฒนาบุคลากร

จัดระบบการบริหาร

จัดทําเอกสาร ควบคุม การเบิก


ติดตามการบริหาร

รายงานผลการบริหาร
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    4.1.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  จัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ
2)  จัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
3)  จัดทําทะเบียนพัสดุ
4)  ติดตามกระบวนการจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ
5)  รายงานการพัสดุประจําป

ภาพ 15  แสดงการจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ

จัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุ

จัดซื้อ จัดจาง และการพัสดุ

จัดทําทะเบียนพัสดุ

ติดตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจางและการพัสดุ

รายงานการพัสดุประจําป
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    4.1.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1)  พัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี
2)  วิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ
3)  การติดตามงบประมาณ
4)  การตรวจสอบภายใน
5)  จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ

ภาพ 16  แสดงการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

พัฒนาบุคลากร

วิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ

การติดตามงบประมาณ

การตรวจสอบภายใน

จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ
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    4.1.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
1)  วางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
2)  จัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
3)  ดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
4)  บริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
5)  สงเสริม  ประสานงานการใชทรัพยากรรวม
6)  ตรวจสอบประเมินคาใชจาย
7)  รายงานผลการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

ภาพ 17  แสดงการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

4.2  การวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา
         ของจังหวัดฉะเชิงทรา

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารคูมือปฏิบัติการโครงการนํารองปฏิรูป
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา

วางแผนการจัดหา

จัดหา

ตรวจรับ

บริหารจัดการสงเสริม ประสานการใชทรัพยากรรวม

ตรวจสอบประเมินคาใชจาย

รายงานผล
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กระทรวงศึกษาธิการ   เกี่ยวกับภารกิจดานการบริหารงบประมาณ  6  พันธกิจ  สรางเครื่องมือวิจัย
ดานเนื้อหาการบริหารงบประมาณ  ขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดานการ
ปฏิบัติงาน  นํามาวิเคราะหระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษา  มีรายละเอียด
ดังนี้

    4.21  การจัดตั้งงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
1)  วิเคราะหภารกิจของหนวยงานและสถานศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้
                              (1)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจ

      (2)  เรียงลําดับความสําคัญ
                              (3)  จัดหมวดหมูของภารกิจ
                              (4)  วิเคราะหเปาหมายผลผลิตหลัก
                              (5)  วิเคราะหผลการดําเนินงาน

2)  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ  มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

      (1)  ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน
      (2)  รวบรวมขอมูลของหนวยงาน
      (3)  วิเคราะหขอมูลของหนวยงาน
      (4)  ประเมินปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ
3)  จัดทําแผนกลยุทธ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  ศึกษาสภาพของหนวยงาน
      (2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน
      (3)  ประเมินสถานภาพของหนวยงาน
      (4)  จัดวางทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน
      (5)  กําหนดกลยุทธของหนวยงาน
4)  จัดลําดับความสําคัญของภารกิจตามแผนงาน/โครงการ  มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  ศึกษาจุดมุงหมายปลายทางของหนวยงาน/สถานศึกษา
      (2)  ศึกษาทรัพยากรและกิจกรรมของหนวยงาน
      (3)  ศึกษาความสัมพันธระหวางกิจกรรม/งบประมาณกับผลงานหรือผลผลิต
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      (4)  วิเคราะหงาน/โครงการ/แผนงาน
5)  พัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิดตนทุน

ผลผลิต  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต

และคํานวณตนทุน
      (2)  จัดทําแผนงาน/โครงการโดยกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิตและ

การคํานวณตนทุน
      (3)  ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
      (4)  ประเมินและรายงานผล
6)  ติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
      (2)  ดําเนินการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
      (3)  สรุปผลการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
      (4)  รายงานผลการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

    4.2.2  การจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
1)  กําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย

เชิงกลยุทธของรัฐบาล
      (2)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณเชื่อมโยงไปสูผลผลิต
      (3)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับแผนกลยุทธ
      (4)  เกณฑการจัดสรรงบประมาณมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
      (5)  มีการติดตาม  ทบทวนผลงาน  กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
2)  รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้
      (1)  ศึกษาสภาพขอมูลสารสนเทศ  ครอบคลุมงบประมาณภายนอกและ

งบประมาณปกติ
      (2)  วิเคราะหขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ
      (3)  ความครอบคลุมของขอมูลดานผลงานและสถานภาพทางการเงิน
      (4)  ระบุเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการติดตาม
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3)  วิเคราะหขอมูลตามความตองการจําเปน  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วิเคราะหเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการกํากับ  ติดตาม  ควบคุมการ

ทํางานใหเปนไปตามความประสงค
      (2)  วิเคราะหระบบบัญชีเกณฑคงคาง  ผลผลิต  ผลลัพธ
      (3)  วิเคราะหรายงานทางการเงิน  ตนทุนผลผลิต
      (4)  วิเคราะหตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ
      (5)  ประเมินผลตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ
4)  การจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  ทบทวนบทบาทภารกิจและเปาหมายในการใหบริการสาธารณะ

ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกําหนดผลผลิต
      (2)  ทําขอตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอของบประมาณ

ตามผลผลิตที่ไดกําหนดไว
      (3)  แจงผลผลิตที่ตองการใหหนวยงานตนสังกัดทราบ
5)  ประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
      (2)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ
      (3)  รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
6)  เผยแพรประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้
      (1)  วางแผนการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
      (2)  ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
      (3)  ประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
7)  ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
      (2)  ตั้งคณะทํางานติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
      (3)  ดําเนินการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
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ที่เกี่ยวของ
      (4)  สรุปผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
      (5)  รายงานผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
8)  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
      (2)  วิเคราะหผลการจัดสรรงบประมาณ
      (3)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ
      (4)  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ

    4.2.3  การบริหารการเงินและบัญชี  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
1)  วิเคราะหโครงสรางทางบัญชี  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําขอมูลโครงสรางทางบัญชี
      (2)  วิเคราะหผลโครงสรางทางบัญชี
      (3)  สรุปผลโครงสรางทางบัญชี
2)  ประมวลผลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารการเงิน

และบัญชี  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  สํารวจสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
      (2)  วิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
      (3)  สรุปปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
      (4)  รายงานผลปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
3)  จัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  ประชุมสัมมนาบุคลากรจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป

เพื่อวางแนวทาง
      (2)  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
      (3)  สรุปผลการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
      (4)  รายงานผลการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
4)  พัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  สํารวจบุคลากรดานการเงินการคลัง
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      (2)  วางแผนพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
      (3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
      (4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
      (5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
5)  จัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  การวางแผนการเงิน
      (2)  การบริหารสินทรัพย
      (3)  การจัดการเกี่ยวกับการรับ - จายเงิน
      (4)  การควบคุมการดําเนินการทางดานบัญชี
      (5)  การตรวจสอบเงินและทรัพยสิน
      (6)  การเก็บรักษาเอกสาร
      (7)  การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
6)  จัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย  มีขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้
      (2)  จัดทําทะเบียนคุมเจาหนี้
      (3)  รวบรวมรายชื่อวัสดุและใหรหัสวัสดุ
      (4)  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินถาวร
7)  ติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
      (2)  ดําเนินการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
      (3)  วิเคราะหผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
      (4)  สรุปผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
      (5)  รายงานผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
8)  จัดทํารายงานการบริหารการเงินและบัญชี  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี
      (2)  วิเคราะหขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี
      (3)  สรุปผลการบริหารการเงินและบัญชี
      (4)  รายงานผลการบริหารการเงินและบัญชี
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    4.2.4  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
1)  จัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้
      (1)  วางแผนในการจัดหาแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ
      (2)  ประชาสัมพันธในการจัดหาพัสดุ
      (3)  ตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
      (4)  วิเคราะหพัสดุตามความตองการและความจําเปน
      (5)  ประเมินผลการดําเนินการ
2)  จัดซื้อ  จัดจางและจางเหมา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  แจงสอบราคา  สอบถามราคา  สืบราคาหรือประกวดราคาไปยัง

ผูขายหรือผูใหบริการ
      (2)  รับการเสนอราคาแลวทําการสรุปขอเสนอแนะไปยังผูขายหรือ

ผูใหบริการโดยจัดทําใบเปรียบเทียบราคา  เพื่อทําการตัดสินใจ
      (3)  จัดทําใบสั่งซื้อหรือส่ังจางเสนอผานหนวยงานบัญชีและงบประมาณเพื่อ

ทําการตัดงบประมาณ
      (4)  ดําเนินการสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยใชเอกสาร  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
3)  จัดทําทะเบียนพัสดุ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนในการจัดทําทะเบียนพัสดุ
      (2)  หาสถานที่กองเก็บพัสดุ
      (3)  ดําเนินการจัดทําทะเบียนพัสดุ
      (4)  รายงานหนวยงานตนสังกัด
4)  ติดตามกระบวนการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  ติดตามการสงมอบจากผูขายหรือผูใหบริการ
      (2)  ดําเนินการรับมอบพัสดุหรือบริการตามวิธีปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจรับพัสดุ
      (3)  จัดเตรียมพื้นที่กองเก็บพัสดุ
      (4)  ดําเนินการเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุหรือบริการ(ในกรณี

ที่ไดรับพัสดุไมครบถวนหรือพัสดุที่ชํารุด)
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5)  รายงานการพัสดุประจําป  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
      (2)  แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบและรายงาน
      (3)  ดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
      (4)  รายงานพัสดุคงเหลือไปยังหนวยงานตนสังกัด

    4.2.5  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้

1)  พัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  สํารวจความตองการของบุคลากรดานการเงินและบัญชี
      (2)  วางแผนการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
      (3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
      (4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
      (5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
2)  วิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  สํารวจขอมูลการใชจายงบประมาณ
      (2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ
      (3)  สรุปผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
      (4)  รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
3)  การติดตามงบประมาณ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการติดตามงบประมาณ
      (2)  ตั้งคณะทํางานติดตามงบประมาณ
      (3)  ดําเนินการติดตามงบประมาณ
      (4)  สรุปผลการติดตามงบประมาณ
      (5)  รายงานผลการติดตามงบประมาณ
4)  การตรวจสอบภายใน  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการตรวจสอบภายใน
      (2)  ประชุมคณะทํางานเพื่อวางระบบการตรวจสอบภายใน
      (3)  ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
      (4)  การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
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      (5)  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน
5)  จัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําขอมูลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
      (2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
      (3)  สรุปผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
      (4)  รายงานผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

    4.2.6  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในรายละเอียด  ดังนี้

1)  วางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีข้ันตอน
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

      (1)  ดําเนินการสํารวจทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (2)  วิเคราะหขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (3)  สรุปทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (4)  รายงานผลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
2)  จัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้
      (1)  ตั้งคณะทํางานจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (2)  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (3)  สรุปผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (4)  รายงานผลจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
3)  ดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วางแผนการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (2)  ดําเนินการการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (3)  สรุปผลการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (4)  รายงานการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
4)  บริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  จัดทําทะเบียนทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
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      (2)  แตงตั้งผูรับผิดชอบทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (3)  ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
      (4)  ตรวจสอบบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
      (5)  รายงานผลบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
5)  สงเสริมและประสานงานการใชทรัพยากรรวม  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้
      (1)  จัดทําแนวทางการปฏิบัติการใชทรัพยากรรวม
      (2)  สงเสริมเชิดชูเกียรติหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช

ทรัพยากรรวม
      (3)  พัฒนาบุคลากรดานการใชทรัพยากรรวม
      (4)  ดําเนินการใชทรัพยากรรวม
      (5)  ประเมินและรายงานผลการใชทรัพยากรรวม
6)  ตรวจสอบประเมินคาใชจาย  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  สํารวจคาใชจายของหนวยงาน
      (2)  รวบรวมคาใชจายของหนวยงาน
      (3)  วิเคราะหคาใชจายของหนวยงาน
      (4)  ประเมินผลคาใชจายของหนวยงาน
7)  รายงานผลการดําเนินการ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้
      (1)  วิเคราะหการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
      (2)  ตรวจสอบผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
      (3)  สรุปผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
      (4)  รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

    นําเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับระบบงานบริหารงบประมาณดังกลาว  จัดทําเปน
แบบสอบถามปลายเปด  ทําหนังสือจากสถาบันราชภัฏราชนครินทรขอความอนุเคราะห
ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานงบประมาณตรวจสอบระบบงานบริหารงบประมาณ
จํานวน  10  คน  ประกอบดวย  1)  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี  สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  2)  หัวหนาฝายการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  3)  หัวหนาฝายการเงินและพัสดุ  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
4)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
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5)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโพธิ์  6)  หัวหนางาน
การเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  7)  หัวหนางานการเงินและ
พัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอทาตะเกียบ  8)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอสนามชัยเขต  9)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอพนมสารคาม  10)  หัวหนางานการเงินและพัสดุ  สํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางปะกงและผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงาน
งบประมาณ  นํามาวิเคราะหระบบงานบริหารงบประมาณ

    ผลการวิเคราะห  มีรายละเอียด  ดังนี้
    1.  การจัดตั้งงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้

1.1  การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจ
       2)  เรียงลําดับความสําคัญ
       3)  จัดหมวดหมูของภารกิจ
       4)  วิเคราะหเปาหมายผลผลิตหลัก
       5)  วิเคราะหผลการดําเนินงาน
1.2  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ  มีระบบ

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  ศึกษาสภาพแวดลอมของหนวยงาน
       2)  รวบรวมขอมูลของหนวยงาน
       3)  วิเคราะหขอมูลของหนวยงาน
       4)  ประเมินปญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งงบประมาณ
1.3  การจัดทําแผนกลยุทธ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  ศึกษาสภาพของหนวยงาน
       2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน
       3)  กําหนดวิสัยทัศน
       4)  กําหนดพันธกิจ
       5)  ประเมินสถานภาพของหนวยงาน
       6)  จัดวางทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน
       7)  กําหนดกลุยทธของหนวยงาน
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1.4  การจัดลําดับความสําคัญของภารกิจตามแผนงาน/โครงการ  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

       1)  ศึกษาจุดมุงหมายปลายทางของหนวยงาน
       2)  ศึกษาทรัพยากรและกิจกรรมของหนวยงาน
       3)  ศึกษาความสัมพันธระหวางกิจกรรม/งบประมาณกับผลงานหรือผลผลิต
       4)  วิเคราะหงาน/โครงการ/แผนงาน
1.5  การพัฒนาบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต  การคิดตนทุน

ผลผลิต  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิต

และการคิดตนทุนผลผลิต
       2)  จัดทําแผนงาน/โครงการโดยกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดผลผลิตและ

การคิดตนทุนผลผลิต
       3)  ติดตามผลการดําเนินการตามแผน  งาน/โครงการ
       4)  ประเมินและรายงานผล
1.6  การติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน

ดังนี้
       1)  วางแผนการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
       2)  ดําเนินการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
       3)  สรุปผลการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ
       4)  รายงานผลการติดตามผลการอนุมัติกรอบและงบประมาณ

    2.  จัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
2.1  การกําหนดเกณฑการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  การจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายเชิงกลยุทธ

ของรัฐบาล
       2)  การจัดสรรงบประมาณเชื่อมโยงไปสูผลผลิต
       3)  การจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับแผนกลยุทธ
       4)  การจัดสรรงบประมาณมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
       5)  ติดตาม  ทบทวนผลงาน  กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
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2.2  การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

       1)  ศึกษาสภาพขอมูลสารสนเทศ   ครอบคลุมงบประมาณภายนอกและ
งบประมาณปกติ

       2)  วิเคราะหขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ
       3)  ความครอบคลุมของขอมูลดานผลงานและสถานภาพทางการเงิน
       4)  ระบุเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการติดตาม
2.3  การวิเคราะหขอมูลตามความตองการจําเปน  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วิเคราะหเนื้อหารายละเอียดเพื่อใชในการกํากับ  ติดตาม  ควบคุม

การทํางานใหเปนไปตามความประสงค
       2)  วิเคราะหระบบบัญชีเกณฑคงคาง  ผลผลิต  ผลลัพธ
       3)  วิเคราะหรายงานทางการเงิน  ตนทุนผลผลิต
       4)  วิเคราะหตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ
       5)  ประเมินผลตนทุนของผลผลิตสงผลตอผลลัพธ
2.4  การจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  ทบทวนบทบาทภารกิจและเปาหมายในการใหบริการสาธารณะ

ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกําหนดผลผลิต
       2)  ทําขอตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอของบประมาณ

ตามผลผลิตที่ไดกําหนดไว
       3)  แจงผลผลิตที่ตองการใหหนวยงานตนสังกัดทราบ
2.5  การประมวลผลการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
       2)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ
       3)  รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ
2.6  การเผยแพรประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน

ดังนี้
       1)  วางแผนการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
       2)  ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
       3)  ประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดสรรงบประมาณ
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2.7  การติดตามการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

       1)  วางแผนการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

       2)  ตั้งคณะทํางานติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

       3)  ดําเนินการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

       4)  สรุปผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

       5)  รายงานผลการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณ/การโอนจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

2.8  การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  จัดทําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ
       2)  วิเคราะหผลการจัดสรรงบประมาณ
       3)  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ
       4)  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ

    3.  การบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
3.1  การวิเคราะหโครงสรางทางบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  จัดทําขอมูลโครงสรางทางบัญชี
       2)  วิเคราะหผลโครงสรางทางบัญชี
       3)  สรุปผลโครงสรางทางบัญชี
3.2  การประมวลผลปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหาร

การเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  สํารวจสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
       2)  วิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
       3)  สรุปปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
       4)  รายงานผลปญหาและอุปสรรคการบริหารการเงินและบัญชี
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3.3  การจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป  มีระบบการปฏิบัติงาน
ดังนี้

       1)  การพัฒนาบุคลากรจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
       2)  ดําเนินการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
       3)  สรุปผลการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
       4)  รายงานผลการจัดทําแผนปฏิทินการใชงบประมาณประจําป
3.4  การพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  สํารวจบุคลากรดานการเงินการคลัง
       2)  วางแผนพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
       3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
       4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
       5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการคลัง
3.5  การจัดระบบการบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  การวางแผนการเงิน
       2)  การบริหารสินทรัพย
       3)  การจัดการเกี่ยวกับการรับ-จายเงิน
       4)  การควบคุมการดําเนินการทางดานบัญชี
       5)  การตรวจสอบเงินและทรัพยสิน
       6)  การเก็บรักษาเอกสาร
       7)  การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
3.6  การจัดทําเอกสารหลักฐาน  การควบคุมและการเบิกจาย  มีระบบปฏิบัติงาน

ดังนี้
       1)  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้  เจาหนี้
       2)  รวบรวมรายชื่อวัสดุและใหรหัสวัสดุ
       3)  จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินถาวร
3.7  การติดตามการบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
       2)  ดําเนินการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
       3)  วิเคราะหผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
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       4)  สรุปผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
       5)  รายงานผลการติดตามการบริหารการเงินและบัญชี
3.8  การจัดทํารายงานการบริหารการเงินและบัญชี  มีระบบปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  จัดทําขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี
       2)  วิเคราะหขอมูลการบริหารการเงินและบัญชี
       3)  สรุปผลการบริหารการเงินและบัญชี
       4)  รายงานผลการบริหารการเงินและบัญชี

    4.  การจัดซื้อ  จัดจางและการพัสดุ  มีระบบการปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้
4.1  การจัดหาและประชาสัมพันธแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ  มีระบบการปฏิบัติงาน

ดังนี้
       1)  วางแผนในการจัดหาแหลงพัสดุที่มีคุณภาพ
       2)  ประชาสัมพันธในการจัดหาพัสดุ
       3)  ตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
       4)  วิเคราะหพัสดุตามความตองการและความจําเปน
       5)  ประเมินผลการดําเนินการ
4.2  การจัดซื้อ จัดจางและจางเหมา  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  แจงสอบราคา สอบถามราคา สืบราคาหรือประกวดราคาไปยังผูขายหรือ

ผูใหบริการ
       2)  รับการเสนอราคาแลวทําการสรุปขอเสนอแนะไปยังผูขายหรือ

ผูใหบริการ
       3)  จัดทําใบสั่งซื้อหรือส่ังจางเสนอผานหนวยงานบัญชีและงบประมาณ

เพื่อทําการตัดงบประมาณ
       4)  ดําเนินการสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยใชเอกสาร ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
4.3  การจัดทําทะเบียนพัสดุ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนในการจัดทําทะเบียนพัสดุ
       2)  หาสถานที่กองเก็บพัสดุ
       3)  ดําเนินการจัดทําทะเบียนพัสดุ
       4)  รายงานหนวยงานตนสังกัด
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4.4  การติดตามกระบวนการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  ติดตามการสงมอบจากผูขายหรือผูใหบริการ
       2)  ดําเนินการรับมอบพัสดุหรือบริการตามวิธีปฏิบัติการ

เร่ืองการตรวจรับพัสดุ
       3)  จัดเตรียมพื้นที่กองเก็บพัสดุ
       4)  ดําเนินการเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุหรือบริการ(ในกรณี

ที่ไดรับพัสดุไมครบถวนหรือพัสดุที่ชํารุด)
4.5  การรายงานการพัสดุประจําป  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
       2)  แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบและรายงาน
       3)  ดําเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
       4)  รายงานพัสดุคงเหลือไปยังหนวยงานตนสังกัด

    5.  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  มีระบบ
การปฏิบัติงานในรายละเอียด  ดังนี้

5.1  การพัฒนาบุคลากรงานการเงินและบัญชี  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  สํารวจความตองการของบุคลากรดานการเงินและบัญชี
       2)  วางแผนการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
       3)  ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
       4)  ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
       5)  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี
5.2  การวิเคราะหสรุปผลการใชจายงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  สํารวจขอมูลการใชจายงบประมาณ
       2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ
       3)  สรุปผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
       4)  รายงานผลการวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
5.3  การติดตามงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนการติดตามงบประมาณ
       2)  ตั้งคณะทํางานติดตามงบประมาณ
       3)  ดําเนินการติดตามงบประมาณ
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       4)  สรุปผลการติดตามงบประมาณ
       5)  รายงานผลการติดตามงบประมาณ
5.4  การตรวจสอบภายใน  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนการตรวจสอบภายใน
       2)  ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
       3)  การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
       4)  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน
5.5  การจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  จัดทําขอมูลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
       2)  วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
       3)  สรุปผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
       4)  รายงานผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

    6.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงาน
ในรายละเอียด  ดังนี้

6.1  การวางแผนการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบ
การปฏิบัติงาน  ดังนี้

       1)  ดําเนินการสํารวจทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       2)  วิเคราะหขอมูลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       3)  สรุปทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       4)  รายงานผลทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
6.2  การจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบการปฏิบัติงาน

ดังนี้
       1)  ตั้งคณะทํางานจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       2)  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       3)  สรุปผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       4)  รายงานผลการจัดหาทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
6.3  การดําเนินการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบ

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วางแผนการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
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       2)  ดําเนินการการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       3)  สรุปผลการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       4)  รายงานการตรวจรับทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
6.4  การบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา  มีระบบ

การปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  จัดทําทะเบียนทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       2)  แตงตั้งผูรับผิดชอบทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       3)  ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
       4)  ตรวจสอบบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
       5)  รายงานผลบริหารจัดการทุนการศึกษาและทรัพยากรทางการศึกษา
6.5  การสงเสริมและประสานงานการใชทรัพยากรรวม  มีระบบการปฏิบัติงาน

ดังนี้
       1)  จัดทําแนวทางการปฏิบัติการใชทรัพยากรรวม
       2)  สงเสริมเชิดชูเกียรติหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการใช

ทรัพยากรรวม
       3)  พัฒนาบุคลากรดานการใชทรัพยากรรวม
       4)  ดําเนินการใชทรัพยากรรวม
       5)  ประเมินและรายงานผลการใชทรัพยากรรวม
6.6  การตรวจสอบประเมินคาใชจาย  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  สํารวจคาใชจายของหนวยงาน
       2)  รวบรวมคาใชจายของหนวยงาน
       3)  วิเคราะหคาใชจายของหนวยงาน
       4)  ประเมินผลคาใชจายของหนวยงาน
6.7  การรายงานผลการดําเนินการ  มีระบบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
       1)  วิเคราะหการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
       2)  ตรวจสอบผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุน

ทางการศึกษา
       3)  สรุปผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
       4)  รายงานผลการดําเนินการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา




