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๒. กลุมบริหารงบประมาณ 
  
   คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
         ๑. นางจันทรา        สารกิจ  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง   หัวหนางานการเงินและพัสดุ 
 ๓. นางสาวณิชกานต   ใจกลา  หัวหนางานธุรการ 
 ๔. นางสาวพัทธธีรา  ทูลดี   หัวหนางานแผนงานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

๕. นางสาวสุพิน       สุมิตดี     ผูชวย 
 ๖. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร     ผูชวย 
 ๗. นายสุทธิพงษ  ปนะถา      ผูชวย 
 ๘. นางสาวพรทิพย  โตสงวน     ผูชวย 

๙. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา    ผูชวย 
 ๑๐. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 
 ๑๑. นายณัฐพงษ     นะราประโคน    ผูชวย          
 ๑๒. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือ การบริหารราชการท่ัวไป  ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย   
 
๑. งานธุรการ   
  งานธุรการ เปนหนวยงานท่ีสงเสริมสนับสนุนในดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ – สงหนังสือ  
 การโตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานดานธุรการ 
       ๑.๑ การวางแผนงานธุรการ  
  ๑) การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
   ๒. นายณัฐพงษ   นะราประโคน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรวบรวมขอมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการเปนลายลักษณอักษรท่ี
เปนปจจุบัน จัดทําเอกสาร แบบพิมพตางๆ ท่ีใชในงานธุรการไวใชในโรงเรียน จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
ธุรการ  เผยแพรใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ  
  ๒) การทําแผนงานธุรการ ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา       หัวหนา 
   ๒. นายณัฐพงษ   นะราประโคน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงต้ังผูรับผิดชอบ จัดทําแผนงานธุรการเปนลายลักษณอักษร ประเมินผลการ
วางแผนงานธุรการ และนําผลมาปรับปรุงแกไขและพัฒนา โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริหารจัดการ 
     ๑.๒ การบริหารงานธุรการ  
 ๑) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา    หัวหนา 
   ๒. นายณัฐพงษ   นะราประโคน        ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดงาน ขอบขายงานธุรการ จัดทําแผนภูมิการบริหาร พรรณนางานธุรการ 
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบครบทุกงานมีการประชาสัมพันธเผยแพร   

๒) การจัดบุคลากร ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
   ๒. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากรท่ีเหมาะสมตามลักษณะงานเปนลายลักษณอักษร 
ประเมินและพัฒนาบุคลกรทางดานธุรการ 

๓) การจัดสถานท่ี ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
   ๓. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับท่ีทํางานธุรการ มีการจัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในหองธุรการเปน สัดสวน และสะดวก
แกการใหบริการ มีหองธุรการท่ีมีความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัย มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
และ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
     ๑.๓ การบริหารงานสารบรรณ 

๑) การลงทะเบียนรับ-สงเอกสารและหนังสือราชการ  ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
   ๓. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทะเบียนรบั-สงเอกสารและหนังสือราชการ ใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 
จัดระบบประสานงานท่ีรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบและติดตามเรื่องไดสะดวก นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชใน
การบริการจัดการ 

๒) การโตตอบหนังสือราชการ ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
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   ๓. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโตตอบหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ และจัดเก็บหลักฐาน
การโตตอบหนังสือราชการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริการจัดการ ประเมินผลและนําผลการประเมินผล
มาปรับปรุงและพัฒนา 

๓) การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
   ๓. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ และมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษร มีการเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการถูกตอง ตามระเบียบงานสาร
บรรณ มีการคนหาหนังสือราชการหรือหลักฐานตาง ๆ  ไดสะดวกและรวดเร็ว นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการ มีการประเมินผลและนําผลมาชวยปรับปรุงและพัฒนา  
 ๔) การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
  ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
   ๓. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดานบริการงานสารบรรณ และมีการนําวัสดุครุภัณฑ บุคลากรในการ
ใหบริการไดเพียงพอ มีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑปรับปรุงการบริการ ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
   ๑.๔ การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      หัวหนา 
  ๒. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย 
   ๓. นายณัฐพงษ   นะราประโคน         ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานธรุการ โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได  และยังมีการ

ประเมินผลในระดับหนวยงานยอยของงานธุรการ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ และมีการนํา

ผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานธุรการ และมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานธุรการอยางตอเนื่อง    
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๒. งานการเงินและพัสดุ  
 งานการเงินและพัสดุ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนใหการบริหารการจัดการศึกษาและ การดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถูกตองตาม
ระเบียบ ขอปฏิบัติของทางราชการเปนไปดวยความถูกตอง คุมคา ประหยัด โปรงใส ตรวจสอบได  ตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล และเกิดประโยชนทางราชการสูงสุด 
 ๒.๑ การบริหารการเงิน ประกอบดวย 
  ๑. นางจันทรา  สารกิจ       หัวหนา          
  ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
 ๓. นางสาวณิชกานต  ใจกลา     ผูชวย 
 ๔. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 
 ๕. นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร     ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ/เงนินอกงบประมาณใหเหมาะสมสอดคลองและ
ถูกตองกับระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ มีการเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ์หรือเจาหนาท่ี เบิกจายเงินตามระเบียบ 
ภายในเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังมีการกํากับ เรงรัด ติดตามการใชจายเงินตามแผน และบริหารการเงินใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน พรอมท้ังนําผล ไปปรับปรุงและพัฒนา โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ การบริหารการเงินและบัญชี   
   ๑) การทําหลักฐานการเงินและบัญชี ประกอบดวย 
 ๑.   นางปานไพลิน ขอพรกลาง     หัวหนา          
          ๒.  นางสาวเกศรินทร   ดัดธุยาวัตร    ผูชวย  
 ๓.  นางสาวณิชกานต  ใจกลา    ผูชวย 
  ๔. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําหลักฐานการเงินใหครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน จัดเก็บหลักฐานเปน
ระเบียบและปลอดภัยและมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ตามหลักการการเงินและบัญชี
ท่ีกําหนด คือ  
          ๑. (เงินนอกงบประมาณ) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน สมุดเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ทะเบียนคุมรายไดสถานศึกษา  หลักฐานการจายเงินนอกงบประมาณแตละประเภท สัญญาการยืมเงิน
และทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

๒. (เงินงบประมาณ) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายเงินงบประมาณ สมุดเงินสด 
ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ หลักฐานการจาย 

๓. (เงินรายไดแผนดิน) ใบเสร็จรบัเงิน สมุดเงินสด ใบนําสง หรือใบเสร็จรับเงินผูของผูเบิก 
๔. (รายงาน)   รายงานเงินคงเหลือประจําวัน   รายงานรับ-จายรายไดสถานศึกษา   รายงานประเภทเงิน

คงเหลือ     รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  ณ วันส้ินเดือน  รายงานรับ-จายรายไดสถานศึกษาตอคณะกรรมการ
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สถานศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินปงบประมาณ   กรณีท่ีโรงเรียนทําหนาท่ีเปนหนวยเบิกจะตองปฏิบัติ/
รายงานโดยใชระบบ GFMIS  
***การบริหารการเงิน หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทของโรงเรียน 
           ๒) การรับเงิน ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน ขอพรกลาง     หัวหนา          
          ๒. นางสาวณิชกานต  ใจกลา    ผูชวย 
 ๓. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน/มีการลงบัญชีในสมุดเงินสดอยาง

ถูกตอง เปนปจจุบันและมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

***ระเบียบการเก็บรักษาเงิน หมายถึง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและ
กิ่งอําเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ ขอ ๒๐ 
  ๓) การจายเงิน ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน ขอพรกลาง     หัวหนา          
          ๒. นางสาวณิชกานต  ใจกลา    ผูชวย 
 ๓. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจายเงินอยูภายในวงเงินท่ีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐานและมีหลักฐานในการจาย การลงบัญชีในสมุดเงินสดอยางถูกตอง เปนเปนปจจุบันและมีการตรวจสอบ

หลักฐานการจายเงินตามระเบียบการเกบ็รักษาเงิน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

***ระเบียบการเก็บรักษาเงิน หมายถึง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและ
กิ่งอําเภอ พ.ศ.๒๕๒๐ ขอ ๒๐   
   ๔) การเก็บรักษาเงิน ประกอบดวย 
  ๑. นางจันทรา  สารกิจ       หัวหนา          
   ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง     ผูชวย 
  ๓. นางสาวณิชกานต   ใจกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ มีการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัว
เงิน มีการปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 
และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

 ๕) การควบคุมและตรวจสอบ ประกอบดวย 
    ๑. นางจันทรา  สารกิจ       หัวหนา          



๒๕ 
 
  ๒. นางปานไพลิน    ขอพรกลาง    ผูชวย 
  ๓. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดใหมีระบบควบคุมการรับ-จายเงินประจําวัน มีการตรวจสอบความถูกตอง 
ตรงกันระหวางยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ
เกี่ยวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดอยางครบถวน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการบริหารจัดการ 
  ๖) การประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย ประกอบดวย 
   ๑. นางจันทรา  สารกิจ       หัวหนา          
  ๒. นางปานไพลิน    ขอพรกลาง    ผูชวย 
  ๓. นางสาวณิชกานต  ใจกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดใหมีแผนการใชจายเงิน และมีการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการ มีหลักฐานการ
ควบคุมการใชจายเงินตามแผนปฏิบัติการ มีการนําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแผน การใชจายเงิน 
และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

  ๒.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย   ประกอบดวย 
     ๑) การจัดซ้ือ จัดจาง ประกอบดวย  
    ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี       หัวหนา  
   ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา    ผูชวย   
  ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อ จัดจางและมีการจัดซื้อ จัดจาง ปฏิบัติครบตามข้ันตอนและมีการ
ดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกข้ันตอน และมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยางรวดเร็ว ทันเวลาและมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
  ๒) การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ ประกอบดวย  
   ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี            หัวหนา  
   ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสสัยกลา    ผูชวย  
  ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ มีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ และมีการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียน
ครุภัณฑถูกตองและ เปนปจจุบัน และมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียน ครุภัณฑ  และมีการ
กํากับ ติดตามประเมินผลและนําผลมาปรับปรุง และพัฒนา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จัดการ   
 ๓) การบํารุงรักษาพัสดุ ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา     หัวหนา 



๒๖ 
 
   ๒. นางสาวสุพิน   สุมิตดี            ผูชวย  
  ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร และมีการจัดสรรงบประมาณไว
เปนคาบํารุงรักษาพัสดุและมี แนวปฏิบัติการบํารุงรักษาพัสดุ และมีการช้ีแจงและแนะนําแนวปฏิบัติในการ
บํารุงรักษาพัสดุ  มีการบํารุงรักษาพัสดุใหพรอมตอการใชงาน และมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนําผลมา
ปรับปรุง และพัฒนา   
 ๔) การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ ประกอบดวย    
    ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี            หัวหนา  
   ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา     ผูชวย  
  ๓. นางสาวเกศรินทร   ดัดถุยาวัชร    ผูชวย 
  ๔. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                           ผูชวย 
 มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบฯ และมีการตรวจสอบการรับ – 
จาย พัสดุประจําป ตามระเบียบฯ และมีการรายงานและผลการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบพัสดุ  และมีการกํากับ
ติดตามประเมินผลและนําไปปรับปรุงและ พัฒนา และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
 ๕) การจัดทําทะเบียนท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย  
   ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี        หัวหนา  
   ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา     ผูชวย  
  ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                            ผูชวย 
 มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนท่ีดินและส่ิงปลูกสรางครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน มีการทําประวัติ
ท่ีดิน อาคารและสถานท่ี จัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบรอยปลอดภัย 
*** การทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ  หมายถึง ท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ(ท่ีดินท่ีไดมาจากการรับรับบริจาคหรือการจัดซื้อ) 
อาคาร หรือส่ิงปลูกสรางในท่ีดินซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ หรือในท่ีดินอื่นท่ีไมใชราชพัสดุ ตองข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
สําหรับท่ีดินท่ีไมใชราชพัสดุ เชน ท่ีดินสาธารณประโยชน หรือท่ีดินของวัด ไมตองข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ แตมีการ
ลงทะเบียนเกีย่วกับท่ีดินและส่ิงกอสรางไวท่ีโรงเรียน 
 ๒.๔ การประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน    ขอพรกลาง        หัวหนา 
 ๒. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         ผูชวย 
 ๓. นางสาวเกศรินทร   ดัดถุยาวัชร     ผูชวย 
 ๔. นางสาวณิชกานต  นิสัยกลา     ผูชวย 
 ๕. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 
 ๖. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
 



๒๗ 
 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได มีการ
ประเมินผลในระดับงานยอยของงานการเงินและพัสดุ มีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการเงินและพัสดุ  
พัฒนาการดําเนินงานการเงินและพัสดุ รวมท้ังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
 
๓. งานแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        หัวหนา                   
  ๒. นายสุทธิพงษ       ปนะถา       ผูชวย   
 ๓.  นางสาวพรทิพย  โตสงวน   ผูชวย 
 ๔. นางพลอยไพลิน  เกษามา      ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย   โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ  

 แผน คือ ส่ิงท่ีแสดงถึงความต้ังใจลวงหนาท่ีจะดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหบรรลุ 
วัตถุประสงคมาตรฐานท่ีวางไว ผลท่ีเกิดจากการวางแผนสวนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสารเพื่อใชเปนหลักฐาน 
ยืนยันการตัดสินใจ ซึ่งจะระบุถึงส่ิงท่ีจะกระทํา เหตุผลท่ีเลือกทําวิธีการดําเนินการ ผูดําเนินงาน และสถานท่ี 
ดําเนินงานดานการศึกษา การวางแผน หมายถึง การกําหนดความตองการ วิธีการดําเนินการและผลท่ีคาดวา จะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยใชหลักวิชา เหตุผล มีขอมูลประกอบ มีการนําเสนอปญหาเพื่อขจัดอุปสรรค  ท่ีจะเกิดกับ
เปาหมายขางหนา ทําใหผูปฏิบัติรูวาจะทําอะไร ท่ีไหน เมื่อใด กับใคร ทําอยางไร และ ทําเพื่ออะไรอยางชัดเจน ซึ่ง
จะนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคมาตรฐานตัวช้ีวัด การวางแผนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
เปรียบเสมือนกับเข็มทิศ แผนท่ีเดินทาง หรือพิมพเขียว (Blue Print) เปนยานพาหนะท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง
อยางมีระบบ หากปราศจากการวางแผนท่ีดีระบบก็ไมสามารถ ปรับเปล่ียนตัวใหเขากับอิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ี
แตกตางกันได จึงมีคํากลาววา “การวางแผนท่ีดียอมนํา ไปสูความสําเร็จกวาครึ่ง (Well begun is half done)” 
หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาการวางแผนท่ีดี มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรใน
ประการตาง ๆ เชน การทํางานของ บุคลากรเกิดการประสานงานซึ่งกันและกัน ชวยใหเกิดการประหยัดทางการบริ
หาร ท้ัง คน เงิน วัสดุ และ การจัดการ ชวยใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปน
การกระจายงาน  แบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูบริหาร สามารถระดมสรรพกําลังทรัพยากร (Mobilization 
of  resources) ไดตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร สามารถทราบปญหาอุปสรรคท่ีเกิด จากการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของแผนไดอยางชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดําเนินการแกไข ปรับปรุงไดทัน
ตอเหตุการณ คุมคา และลดความสูญเปลา 
     ๓.๑  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน    
    ๑) การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี         หัวหนา                   
   ๒. นายสุทธิพงษ       ปนะถา        ผูชวย   



๒๘ 
 
  ๓.  นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย 

๔. นางสาวพรทิพย  โตสงวน    ผูชวย 
  ๕. นางพลอยไพลิน  เกษามา       ผูชวย                   
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียนและมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงคของโรงเรียนและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกจิ และ
เปาประสงคของโรงเรียนและนําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของโรงเรียน มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ ๓ - ๕ ป และจัดทําตัวช้ีวัดและมีการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เผยแพรให
ผูเกี่ยวของทราบและนําสูการปฏิบัติ 
    ๒) แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประกอบดวย 
   ๑. นายสุทธิพงษ       ปนะถา         หัวหนา                   
   ๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        ผูชวย   
  ๓.  นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย      
              ๔.  นางสาวพรทิพย  โตสงวน    ผูชวย 
  ๕. นางพลอยไพลิน  เกษามา       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเปนลายลักษณ
อักษร และมีแผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ท่ีกําหนดไวในขอ ๑) และมีการกําหนดการใช
เงินในแผนปฏิบัติการอยางถูกตอง เหมาะสม คุมคาและตรวจสอบได มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนและมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล  
 ๓.๒ การจัดองคกร          
   ๑) การจัดทําโครงสรางการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย   
                     ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        หัวหนา                   
    ๒. นางสาวพรทิพย  โตสงวน       ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดองคกรหรือจัดทําโครงสรางการบริหารโรงเรียนและมีหนวยงานตามโครงสรางท่ี
โรงเรียนกําหนด มีการกําหนดขอบขายของงานแตละงานใหสอดคลอง กับสภาพปจจุบันและบริบทของโรงเรียน
และมีการประชาสัมพันธใหผูท่ีเกี่ยวของทราบและมีการดําเนินงานเปนไปตามโครงสรางท่ีโรงเรียนกาํหนด 
          ๒) การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        หัวหนา                   
    ๒. นางสาวพรทิพย  โตสงวน       ผูชวย  
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบครบทุกงาน ตามโครงสรางการบริหารท่ีโรงเรียน

กําหนดไว เปนลายลักษณอักษรติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 



๒๙ 
 
 ๓.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑) การดําเนินงานดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดวย 
   ๑. นางพลอยไพลิน  เกษามา       หัวหนา                   
  ๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        ผูชวย 

๓. นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย                     
   ๔. นางสาวพรทิพย  โตสงวน       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและแตงต้ังผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
รวบรวม วิเคราะหขอมูลอยางถูกตองเปนปจจุบัน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการขอมูล สารสนเทศและ
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารและ การจัดการเรยีนรู และเผยแพรสารสนเทศใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และสาธารณชนทราบ 
  ๒) การพัฒนางานระบบงานสารสนเทศ ประกอบดวย 
   ๑. นางสาวพรทิพย  โตสงวน                หัวหนา                   
  ๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี        ผูชวย 
  ๓. นายวิทยา  ศิริดํารง     ผูชวย                     
   ๔. นางพลอยไพลิน  เกษามา       ผูชวย 
  ๕. นายสุทธิพงษ  ปนะถา     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียนและมีการพฒันาเจาหนาท่ี
ดําเนินงานดานสารสนเทศ นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานจัดต้ังศูนยสารสนเทศภายในโรงเรียนและจัดและ
พัฒนาระบบเครือขายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
 ๓.๔ การจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวพรทิพย  โตสงวน        หัวหนา                   

๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี         ผูชวย 
  ๓. นางพลอยไพลิน  เกษามา          ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบและแผนการดําเนินงานเปนลายลักษณอักษร 
จัดทํามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดครองกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด ดําเนินการพัฒนาสู
มาตรฐานท่ีกําหนด  ประเมินคุณภาพภายใน และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ประจําป เผยแพรตอสาธารณชน นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 ๓.๕ การคํานวณตนทุนผลผลิต ประกอบดวย           
  ๑. นายสุทธิพงษ       ปนะถา           หัวหนา                   
  ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง       ผูชวย    
 ๓. นางสาวณิชกานต  ใจกลา     ผูชวย 



๓๐ 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนผลผลิต แตงต้ังผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร นําเทคโนโลยีมาใช
ในการคํานวณตนทุนผลผลิต วิเคราะหความคุมคาของตนทุนผลผลิต ทําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
 ๓.๖ การควบคุมภายใน ประกอบดวย 
  ๑. นายสุทธิพงษ   ปนะถา           หัวหนา     
 ๒. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี                     ผูชวย 
  ๓. นางสาวพรทิพย  โตสงวน     ผูชวย 
 ๔. นางพลอยไพลิน  เกษามา       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบควบคุมภายใน แตงต้ังคณะกรรมการใหเปนลายลักษณอักษรดําเนินการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ มาตรการและวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกาํหนดอยางเปนระบบมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ๓.๗ การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวพัทธธีรา   ทูลดี          หัวหนา    
  ๒. นายสุทธิพงษ       ปนะถา           ผูชวย                                  
 ๓. นางพลอยไพลิน  เกษามา        ผูชวย 
   ๔. นางสาวพรทิพย  โตสงวน         ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานและการประกนัคุณภาพ โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได
ในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียน การประเมนิในรูปแบบของคณะกรรมการ วิเคราะหประผลการดําเนินงาน
แผนงานและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด นําผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุง พัฒนา งาน
แผนงานและการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 
๔. งานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายกลุมบริหารงบประมาณ  
    ๔.๑ งานจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอ สพฐ. ประกอบดวย  
  ๑. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         หัวหนา 
  ๒.นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทํารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ใหมีความเช่ือมโยง 
กับผลผลิตและผลลัพธ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของสถานศึกษา พรอมกับวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ

แผนงาน งาน/โครงการ เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษาแจงนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ 

ข้ันตอนและวิธีการจัดต้ังงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ จัดทํา กรอบประมาณ โดยวิเคราะหนโยบายหนวย



๓๑ 
 
เหนือท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะหผลการดําเนินงานปงบประมาณท่ีผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับ

เปาหมายผลผลิตท่ีตองการดําเนินการใน 3 ปขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกจิกรรมหลัก ให

สอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จัดทําคําขอรับ

งบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิง นโยบาย จัดทํารางขอตกลงบริการผลผลิต (รางขอตกลงผลการ

ปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาท่ีจะตองทํากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อไดรับงบประมาณ โดยมีเปาหมายการใหบริการ

ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

    ๔.๒ งานจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         หัวหนา 
  ๒.นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อไดรับ
งบประมาณ ศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจงผานเขตพื้นท่ี
การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ 
ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร
ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีไดจากแผนการระดมทรัพยากร วิเคราะห
กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสายงาน และตามแผนงาน งาน/โครงการของ
สถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแตละสายงาน งาน/โครงการ ให
เปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร ปรับปรุงกรอบ
งบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ีไดรับ จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน/โครงการท่ีสอดคลองวงเงินงบประมาณท่ีไดรับและวงเงนินอกงบประมาณ
ท่ีไดตามแผนระดมทรัพยากรจัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ 
นําเสนอแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิต ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
แจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิตใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 
    ๔.๓ งานขออนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดจัดสรร ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         หัวหนา 
  ๒.นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย    
 มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาสโดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานราย 
เดือนใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณแลวสรุปแยกเปนรายไตรมาสเปน งบบุคลากร  งบอุดหนุน 
งบลงทุน (แยกเปนคาครุภัณฑ และคากอสราง) และงบดําเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ) เสนอแผนการใช
งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเปนรายไตรมาสผานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานรวบรวมเสนอตอสํานัก งบประมาณ  เบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตาม



๓๒ 
 
แผนปฏิบัติการประจําปและอนุมัติการใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีไดรับ
งบประมาณ 
    ๔.๔ งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวสุพิน  สุมิตดี         หัวหนา 
  ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ ใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
    ๔.๕ งานรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน   ขอพรกลาง      หัวหนา          
  ๒. นายสุทธิพงษ   ปนะถา       ผูชวย 
  ๓. นางสาวณิชกานต   ใจกลา     ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้  
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ จัดระบบเก็บหลักฐานใหถูกตองครบถวน 
เปนระเบียบและตรวจสอบงาย 
    ๔.๖ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชงบประมาณ ประกอบดวย 
 ๑. นางปานไพลิน   ขอพรกลาง      หัวหนา 
  ๒. นางสาวสุพิน   สุมิตดี       ผูชวย 
 ๓. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตร
มาส จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส จัดทําแผนการกํากับ
ตรวจสอบติดตามและปองกันความเส่ียงสําหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ 
ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอปญหาท่ีอาจทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาเปนรายไตรมาส ตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๔.๗ งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                   หัวหนา 
  ๒. นางสาวสุพิน  สุมิตดี       ผูชวย 
  ๓. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 



๓๓ 
 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 
จัดทําแผนการกํากับตรวจสอบติดตามและปองกันความเส่ียงสําหรับโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง ประสานแผนและ
ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะ
โครงการท่ีมีความเส่ียงสูง จัดทําขอสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมท้ังเสนอขอปญหาท่ีอาจทําให
การดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรงแกปญหาไดทันสถานการณรายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใช
งบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนรายไตรมาส ตอเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ๔.๘ งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบดวย 
  ๑. นางจันทรา  สารกิจ      หัวหนา 
  ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                   ผูชวย 

๓. นางสาวสุพิน  สุมิตดี       ผูชวย 
  ๔. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิเคราะหกิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง 
(MTEF) และแผนปฏิบัติการประจําป  สํารวจขอมูลนักเรียนท่ีมีความตองการไดรับการสนบัสนุน  จัดทําแผนระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การจัดหารายไดและผลประโยชน จัดกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
เก็บรักษาเงินและดําเนินการตามระเบียบการเงิน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบการเงิน
ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน 
    ๔.๙ งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประกอบดวย 
  ๑. นางจันทรา  สารกจิ      หัวหนา 
  ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                   ผูชวย 

๓. นางสาวสุพิน  สุมิตดี       ผูชวย 
  ๔. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาทราบรายการสินทรัพยของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน วางระบบการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพรวมกับบุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน สนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใช
ทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

    ๔.๑๐ งานเบิกเงินจากคลัง ประกอบดวย 
    ๑. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง        หัวหนา 
    ๒. นางสาวณิชกานต  ใจกลา          ผูชวย      
   ๓. นางสาวปาริฉัตร  ผิวสรอย     ผูชวย 
หนาท่ีดังตอไปนี้ 



๓๔ 
 
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังอยูภายในวงเงินท่ีไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและมีหลักฐานในการจาย การลงบัญชีในสมุดเงินสดอยางถูกตอง เปนปจจุบันและมีการ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินจากคลัง  
    ๔.๑๑ งานจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ประกอบดวย 
  ๑. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                   หัวหนา 
  ๒. นางสาวสุพิน  สุมิตดี       ผูชวย 
  ๓. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําและจัดหารแบบพิมพข้ึนใชเองเวนแตเปนแบบพิมพกลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของจัดทําข้ึนเพื่อจําหนายจายแจก 
    ๔.๑๒ งานวางแผนพัสดุ ประกอบดวย 
    ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี          หัวหนา 
    ๒. นางสาวสุพิชญานันทย  นิสัยกลา    ผูชวย 
     ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                            ผูชวย 
 มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห วางแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีจัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปาน
กลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ีตองใชพัสดุท่ียังไมมีตามทะเบียนคุมทรัพยสิน และเปนไปตามเกณฑ 
ความขาดท่ีกําหนดตามมาตรฐานกลาง จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในสวนท่ีสถานศึกษาจัดหาเอง
และท่ีรวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 
    ๔.๑๓ งานกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางท่ีใชเงินงบประมาณ
เพื่อเสนอ สพฐ. ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวสุพิน   สุมิตดี          หัวหนา 
  ๒. นางสาวสุพิชญานันทย นิสสัยกลา     ผูชวย 
 ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                             ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ส่ิงกอ 
สรางในกรณีท่ีเปนแบบมาตรฐาน ต้ังคณะกรรมการข้ึนกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการใน 
กรณีท่ีไมเปนแบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ 
รายละเอียด เกณฑ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดย
คณะกรรมการ จัดทําสัญญา และเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาท่ีการเงินวางฎีกาเบิกเงิน เพื่อจายแก
ผูขาย/ผูจาง 
    ๔.๑๔ งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อจัดทําและจัดหาพัสดุ ประกอบดวย 
    ๑.  นางสาวสุพิน   สุมิตดี       หัวหนา 
    ๒. นางสาวสุพิชญานันทย นิสสัยกลา     ผูชวย 
   ๓. นางสาวเยาวลักษณ  สมพิศ                          ผูชวย 



๓๕ 
 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน อาคาร และ
ส่ิงกอสรางท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน จําหนาย บริจาค หรือขายทอดตลาดใหเปนไปตามระเบียบในกรณีท่ี
หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินท่ีเปนวัสดุ ครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหา
จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจากการบริจาคท่ียังไมไดบันทึกคุมไว โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาท่ีไดรับสินทรัพย จดทะเบียนเปนท่ีราชพัสดุสําหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงกอสรางในกรณีท่ี
ยังไมดําเนินการ และท่ียังไมสมบูรณใหประสานกับกรมธนารักษ หรือสํานักงาน ธนารักษจังหวัดเพื่อดําเนินการให
เปนปจจุบัน และใหจัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเปนปจจุบัน จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพยสินของ
สถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพยก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอมจัดทําระเบียบการใช
ทรัพยสินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ๔.๑๕ งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ประกอบดวย 
   ๑. นางจันทรา  สารกิจ      หัวหนา 
   ๒. นางปานไพลิน  ขอพรกลาง                  ผูชวย 

 ๓. นางสาวณิชกานต  ใจกลา      ผูชวย 
   ๔. นางสาวปาริฉัตร   ผิวสรอย       ผูชวย 
มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดหารายไดและสินทรัพยในสวนท่ี
จะนํามาซึ่งรายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาเพื่อจัดทําทะเบียนขอมูลจัดทําแนวปฏิบัติหรือระเบียบของ
สถานศึกษาเพื่อจัดหารายได และบริหารรายไดและผลประโยชนตามแตสภาพของสถานศึกษาโดยไมขัดตอ
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ จัดหารายไดและผลประโยชน และจัดทําทะเบียนคุมเก็บเงินรักษาเงินและ
เบิกจายใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
 

 

 

 


