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โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   นายภูมิภัทร  มาลี  

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายวัชระ กรมพะไมย 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม 

 

งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ    งานพัสดุและสินทรัพย์ 

งานบริหารการเงินและบัญชี     ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

งานรับเงิน จ่ายเงิน งานสวัสดิการครูและนักเรียน    

งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชีและเก็บรักษาเงิน     
งานประเมินผลการด าเนินงาน                               

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

งานสหกรณ์โรงเรียน      
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ท าเนียบฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

 
นายภูมภิัทร   มาล ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
นายพัชระ  กรมพะไมย์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษพ์ิทยา 

 
นางสาวทิชากร  อาจเอีย่ม                         

หัวหน้าฝา่ยบรหิารงบประมาณ 
                                                                    งานบริหารการเงินและบัญช ี

                                                                                               
                นางสาวนฤมล  พื้นผา                      นางชนิดา  เนตรแก้ว           นางอัมพร  โกศล                    
                   งานรับ จา่ยเงิน                                งานบริหารพัสดแุละสินทรัพย์         งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์     
                  ระดมทรัพยากรฯ                                   งานสหกรณ์โรงเรียน                งานประเมินผลการด าเดินงานฯ 
 

                                                                                             
             นางปวีณา  กระจัดกลาง                          นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง                นางสาวมุกญาดา  เกศวัฒนกุล             
                งานรับ จ่ายเงิน                             งานท าหลกัฐานการเงิน การบัญชี             งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์      
     งานส านกังานฝ่ายบริหารงบประมาณ                    และการเก็บรักษาเงิน                         งานสหกรณ์โรงเรียน      
                                                                  

                      
                     นางสาวมะณ ี ศรีสันต์                                                                                                                                                                             
    งานสวัสดิการครูและนักเรียน    
                 งานสหกรณ์โรงเรียน      
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คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 1.  นายวัชระ  กรมพะไมย   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม   คร ู    รองประธานกรรมการ  
 3.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู    กรรมการ 
 4.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  ครู     กรรมการ 
    5.   นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู    กรรมการ 
     6.  นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ   กรรมการ 
    7  นางชนิดา  เนตรแก้ว  ครู หัวหน้าฝ่าย ฯ   กรรมการและเลขานุการ 
    8  นางสานฤมล  พื้นผา  ครู     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    9. นางสาวมะณี  ศรสีันต ์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
         
มีหน้าที่ 
 1.  วางแผน จัดระบบควบคุมงาน ก ากับดูแล ติดตามและนิเทศงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของฝ่ายบริหารงบประมาณ ตลอดจน การวางแผน
การด าเนินการในงาน/กิจกรรม/โครงการในฝ่าย 
 3.  ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 5.  ด าเนินการก าหนดผลผลิต  ผลลัพธ์  และตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวม 
 6.  สรุปผลการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
    8.  ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน และที่ได้รับมอบหมาย 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
    นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  คร ู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 

มีหน้าที่ 
  ควบคุม  ดูแล  และด าเนินงานต่อไปนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 1. งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 2. งานบริหารการเงินและบัญชี 

   3. งานรับ จ่ายเงิน  
   4. งานท าหลักฐานการเงิน การบัญชี และการเก็บรักษาเงิน 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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   5. งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
 6. งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

   7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
   8. งานประเมินผลการด าเดินงานการเงินและพัสดุ 
   9. งานสหกรณ์โรงเรียน 
 10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  งานส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
1.  นางปวีณา กระจัดกลาง  คร ู    หัวหน้า 
2.  นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย     

มีหน้าที่ 
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าของฝ่ายบริหารงบประมาณ 
2. จัดท าหนังสือราชการโต้ตอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าบันทึกข้อความ แจ้งให้ครูและบุคลากรรับทราบในแนวแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบริหาร

งบประมาณ 
4. ดูแลความเรียบร้อยอ านวยความสะดวก ในการบริการผู้มาติดต่องานในฝ่ายบริหารงบประมาณ 
5. ดูแลความเรียบร้อยความสะอาดและกิจกรรม 5 ส. ส านักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
6. แจ้งเวียนและบันทึกการประชุมของฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุทุกครั้งที่มีการประชุม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.  งานบริหารการเงินและบัญชี 
1.  นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม  คร ู    หัวหน้า 
2.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  ครู     ผู้ช่วย 
3.  นางสาวนฤมล  พ้ืนผา  ครู     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าหลักฐานการเงินและบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 

2. ดูแล ก ากับ และรับเงิน ให้ถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบการรับเงิน 

3. ดูแล ก ากับ และ จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4. เก็บรักษาเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

5. ควบคุมและตรวจสอบ การเงิน และบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

6. ประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามการใช้จ่าย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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4.  งานรับเงิน  จ่ายเงิน 
     1.  นางสาวนฤมล  พ้ืนผา    ครู    หัวหน้า 
     2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง      คร ู    ผู้ช่วย 
     3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย      

มีหน้าที่   
     ควบคุม  ดูแล  ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ให้เกิดความเรียบร้อย 

1.  จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกประเภท 
2.  ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
3.  ควบคุมสมุดคู่ฝาก ทะเบียนคุมเช็คและเช็คทุกประเภท 
4.  ควบคุมการเบิกและจ่ายเงิน 
5.  จัดท าหลักฐานทางการเงินทุกประเภท 
6.  เบิกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทจากต้นสังกัดมาควบคุมและจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
7.  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ 
8.  การรับเงิน และการจ่ายเงินทุกประเภท 
9.  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านและเงินการศึกษาบุตร  

  10.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
1.  นางรัตนาภรณ์  มะลัยทอง  คร ู    หัวหน้า 
2.  นางปวีณา  กระจัดกลาง  ครู     ผู้ช่วย 
3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว   ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 
 1.  บริหารงานการเงินและบัญชี  ดังนี้ 

1.1  การเบิกเงิน 
1.2  การเก็บรักษาเงิน 
1.3  การน าส่งเงิน 
1.4  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
1.5  การจัดท าบัญชีการเงิน 
1.6  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
1.7  การจัดท า ควบคุมและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานทางการเงิน 
1.8  จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ในความปลอดภัยเพ่ือรอตรวจสอบต่อไป 

 2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หัวหน้างานการเงิน 
         นางสาวนฤมล  พ้ืนผา      ครู     

มีหน้าที่ 
ควบคุม  ด าเนินงานต่อไปนี้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
1.  งานส านักงานการเงิน 
2.  งานบริหารการเงินและบัญชี 
3.  งานรับเงิน จ่ายเงิน และสวัสดิการ 
4.  งานท าหลักฐานการเงิน  การบัญชี  และเก็บรักษาเงิน 
5.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
6.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
7.  งานประเมินผลการด าเนินงานการเงิน 

7.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว   ครู     หัวหน้า 

    2.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู   ผู้ช่วย 
    3   นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
 1.   บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์  ดังนี้ 
  1.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    1)  ด าเนินการจัดซื้อจัดหาทุกประเภทตามระเบียบพัสดุ 35 แก้ไขเพ่ิมเติม 

2) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และ 
สิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
      3)  จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ 
      4)  ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อ
หรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ 
โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  
      5)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน   อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ 
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน   และให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
      6)   ควบคุม ดูแลการ จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
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    7)  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบ        
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    8)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2  การจัดหาพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1) วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพ่ือ 
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนด         
ตามมาตรฐานกลาง 
    2) จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
  1.3  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)   ควบคุม ดูแลการจัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 
    2)   ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณี 
ที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
    3)   จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญา และเม่ือตรวจ
รับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
  1.4  การควบคุม บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
   แนวทางการปฏิบัติ 
    1)  ควบคุม ดูแลการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
    2)  ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
    3)  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
    4)   ควบคุม ดูแลการตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
ส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือ                            
ขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 2.  ควบคุมการยืม-คืนพัสดุของสถานศึกษาของบุคลากร หน่วยงานราชการและชุมชน 
 3.  รายงานการขอซื้อ ขอจ้างตามระเบียบพัสดุ และงานสถิติข้อมูลพัสดุ 
 4.  จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
 5.  ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจพัสดุประจ าปี 
 6.  จ าหน่วยพัสดุ และปรับซ่อมพัสดุ 
 7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 1.  นางสาวทิชากร  อาจเอ่ียม  คร ู    หัวหน้า 
 3.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู    ผู้ช่วย 
    4.  นางสาวนฤมล  พ้ืนผา  คร ู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนร่วมกับผู้บริหาร เพ่ือระดมทุน ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.  จัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
3.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการระดมทุน เพ่ือการศึกษา 
4.  ด าเนินการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
     1.  นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู   หัวหน้า 
     2.  นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู   ผู้ช่วย 
     3.  นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
1.  จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้ง                       
การจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
2.  วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
3.  ด าเนินการจัดสวัสดิการนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ สพฐ. และรัฐบาล และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
4.  ด าเนินงานด้านสร้างขวัญและก าลังใจครู  บุคลากรและนักเรียน ทุกคนตามความเหมาะสม 

    5.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10.  งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ 
1. นางสาวอัมพร  โกศล  คร ู   หัวหน้า 
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง  คร ู  ผู้ช่วย 
3. นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
     1.  จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ  เมื่อสิ้นภาคเรียน  ในระดับ
หน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
   2.  วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ   
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   3.  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานฝ่ายบริหารบริหารงานการเงิน              
และพัสดุ     
   4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามที่ผู้ไดร้บัมอบหมาย 

11.  งานสหกรณ์โรงเรียน  
1. นางชนิดา  เนตรแก้ว  คร ู    หัวหน้า 
2. นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
3. นางสาวมะณี  ศรีสันต์  ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 
1. ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 

2. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนที่อาจเกิดข้ึน 

3. จัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายทั้งหมดในการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียน 

4. จัดหาสินค้าที่มีความจ าเป็นและเหมาะเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิก 

5. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 

        7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 


