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การบริหารงานงบประมาณ        ๑ 

งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ     ๓ 

งานจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ    ๔ 

งานบริหารงานการเงิน       ๗ 

งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี       ๑๑ 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์       ๑๓ 

งานโรงเรียนธนาคาร        ๑๗ 

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา     ๑๙ 

การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผล    ๒๐ 

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   ๒๑ 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



การบริหารงบประมาณ 
 

  การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ขอบข่ายการบริหารงบประมาณประกอบด้วย 

๑.  การจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ 
    ๑.๑ วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
    ๑.๒ การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
    ๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

         ๒.  การจัดสรรงบประมาณ 
              ๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
              ๒.๒ การเบิกจ่ายอนุมัติงบประมาณ 
              ๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ 
         ๓.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
              ๓.๑  การจัดการทรัพยากร 
              ๓.๒  การระดมทรัพยากร 
              ๓.๓  การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
         ๔. การบริหารการเงิน 
             ๔.๑  การเบิกเงินจากคลัง 
             ๔.๒  การรับเงิน 
             ๔.๓  การเก็บรักษาเงิน 
             ๔.๔  การจ่ายเงิน 
             ๔.๕  การน าส่งเงิน 
             ๔.๖  การกันเงินไว้เหลื่อมปี 
      ๕.การบริหารบัญชี 
             ๕.๑  การจัดท าบัญชีการเงิน 
             ๕.๒  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบประมาณทางการเงิน 
             ๕.๓  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
       ๖.  การบริการพัสดุและสินทรัพย์ 
            ๖.๑  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
            ๖.๒ การจัดหาพัสดุ 
            ๖.๓  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อ จัดจ้าง 
            ๖.๔  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
   ๗.  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
            ๗.๑  การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน และผลการด าเนินงาน 
                
        

 



รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
๒. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม
ประเมินผลงาน  
๓. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๔. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๕. ประสานงานเกี่ยวกับงานสานักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่ม  
๖. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
๗. ประสานงานเกีย่วกับจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
๘. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  
๙. ประสานงานกับงานส านักงานผู้อ านวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและเครือข่าย
โรงเรียน  
๑๐. บริหารงาน วางแผน ก ากับ และติดตามผลของกลุ่ม  
๑๑. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑๒. จัดท าแผนการจัดท าข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ  
๑๓. ประสานทุกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัด  
๑๔. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
๑๕. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติการ  
๑๗. รวบรวมและจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  



                                    งานส านักงานกลุม่บริหารงานงบประมาณ 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ 

นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์/ นางสาวกนกวรรณ  ขันค า 
๑. จัดท าแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเพ่ือจัดสรรงบประมาณ  
๒. จัดหา จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นในส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๓. จดัท าทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ แยกประเภทเอกสารและหนังสือให้เป็นหมวดหมู่มีระบบ
การเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว  
๔. โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของ  
งานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา  
๕. จัดส่งหนังสือราชการ เอกสารของกลุ่มบริหารงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และติดตาม  
เรื่องเก็บคืน จัดเข้าแฟ้มเรื่อง  
๖. จัดพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ เช่น บันทึกข้อความ แบบ  
ส ารวจ แบบสอบถาม แบบประเมินผลงาน ระเบียบและค าสั่ง  
๗. ประสานงานด้านข้อมูล และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ  
ร่วมมืออันดีต่อกันในการด าเนินงานตามแผน  
๘. จัดท าเอกสารเผยแพร่งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ และใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา หรือ  
พัฒนางานของกลุ่มต่อไป  
๙. ประเมินผล และสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
หน้าที่ 

 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒ – ๘ 
          ๒.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
มาตรฐานงานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑.หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายทุกครั้ง 
๒.ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๒-๘ ได้ในระดับดี 
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการผ่านตามสายงานทุกภาคเรียน 

          ๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้ในระดับดี 
 

 
  
 
 
 
 
 



งานจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ 

นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว/ นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร/นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
๑. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนปฏิบัติการราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           ๒.  ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบทิศทางของเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและตามความต้องการของโรงเรียน 

           ๓. จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา โดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมกันด าเนินการ ดังนี้ 

                ๓.๑ ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
       ๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและศึกษารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

      ๓.๓ ก าหนดวิสัยทัศน์ ( Vision ) พันธกิจ ( Mission )  เป้าประสงค์ ( Corporate 
objective ) กลยุทธ์  ผลผลิต ( Outputs ) ผลลัพธ์ ( outcomes ) และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
(Key Performance Indicators: KPI ) โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

                ๓.๔ ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงประมาณ คุณภาพและผลลัพธ์ 
      ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนทีจะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                ๓.๕ จัดท ารายละเอียด โครงสร้าง แผนงาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก 
                ๓.๖ จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบ 

     ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
                ๓.๗ เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           ๔.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ ตามแนวทางการปฏิบัติ  
                ๔.๑ จัดท าแผนรายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งาน / โครงการ ให้มีความเชื่อมโยง 

     กับผลผลิต และผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโรงเรียน พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับ 
     ความส าคัญของแผนงาน งาน / โครงการ                  
     ๔.๒ จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน /งาน / 
     โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที(ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที(ได้ตามแผนระดม      
ทรัพยากร 

               ๔.๓ จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในโรงเรียนและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
               ๔.๔ น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและร่างข้อตกลงผลผลิตขอความ 

    เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา         
         ๕.  ปฏิบัติงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว      หัวหน้างานแผนงาน  

 
มีหน้าที่      
๑. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบและทิศทางของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา  
๒. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  
๓. จัดท าแผนรายละเอียดงบประมาณ แผนงาน งานโครงการให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษาพร้อมวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน 
งานโครงการเมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ  
๔. จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากวงเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  
๕. จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย  
๖. จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต(ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องท ากับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณโดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๗. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน / งาน / โครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร น าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๘. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
๙. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
นางพัชราพร  วรรณารักษ์   นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร     

เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  
มีหน้าที ่
          ๑. จัดท ารายละเอียด โครงสร้าง แผนงาน / โครงการ และกิจกรรมหลัก 

๒. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน /งาน / โครงการ 
ที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที(ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที(ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 

         ๓. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔.ปฏิบัติงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มาตรฐานงานแผนงาน 
๑.หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารฝ่ายงบประมาณทุกครั้ง 
๒. ปฏิบัติงานในหน้าที่ในระดับคุณภาพ ดี 
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน เสนอผู้อ านวยการผ่านตามล าดับขั้นทุก 
ภาคเรียน 
๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในระดับคุณภาพดี 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารงานการเงิน 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ 

นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์/ นางสาวพัชราพร  จามรี / นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ /  
นางสาวกนกวรรณ  ขันค า 
 

ด าเนินงานเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการในเรื่องต่อไปนี้  
๑. การเบิก - จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ  
๒.การรับเงินออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงินและวันที่ทราบว่าได้รับเงินทันทีและจัดท าบัญชี
ประจ าวันและทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 
๓. การเงินรับเงิน – จ่ายรายได้สถานศึกษา(บ ารุงการศึกษา) จัดท าทะเบียนคุมการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษา 
๔. การรับเงิน – จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ( เงินอุดหนุนรายหัว  เงินเรียนฟรี ๑๕ปี) 
๕.การหักเงินภาษี ณ ที่จ่ายและน าส่งสรรพกรภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 
๖. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญ การเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
๗. น าส่งเงิน โอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
๘. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าเรื่องอนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจ าปี  
๙. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕  
๑๐. วิเคราะห์รายจ่ายของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ  
๑๑. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
สถานศึกษา  
๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและงบ
ยอดเงินฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป  
๑๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอน
เงินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  
๑๔. การขอเบิกใบเสร็จ เก็บรักษาใบเสร็จ ท าบัญชีควบคุมการใช้ใบเสร็จ และรายงานการใช้ใบเสร็จ 
๑๕. เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
สถานศึกษา  
๑๖. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๑๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
 
  
 
 
 
 
 
  



      นางสาวพัชราพร  จามรี   เจ้าหน้าที่การเงิน  

 
มีหน้าที่ 
๑. การเบิกเงินสวัสดิการจากงบกลาง เช่น ค่ารักษาพยาบาล  การศึกษาของบุตร การจัดท า
ทะเบียนคุม การติดตาม ทวงถามกรณีล่าช้า 

       ๒. การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงินและวันที่ทราบว่าได้รับเงินทันที 
๓. การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา(เงินบ ารุงการศึกษา) ติดตาม การทวงถามนักเรียนที่ค้าง
การช าระเงิน  การติดตามการยกเว้นการจัดเก็บ นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นบางกรณี กรณี
เป็นพี่น้อง  วงโยธวาทิต ฯลฯ สรุปการจัดเก็บรายงานผู้มีอ านาจ  รวมทั้งการจัดท าทะเบียน
คุมการรับเงินในแต่ละปีการศึกษา 

        ๔.การขออนุมัติการเก็บเงินรายได้สถานศึกษา(เงินบ ารุงการศึกษา) จากสพม.๓๕ 
        ๕. ด าเนินงานเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จัดพิมพ์เอกสาร น าส่งเงิน 

๖. ด าเนินงานเกี่ยวกับ การบันทึกขอจ่าย การเบิกเงิน การจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ปี การ
จัดพิมพ์หลักฐานการจ่าย และเก็บรวมรวมหลักฐานการจ่าย ใบเสร็จ รอการตรวจสอบ 

        ๗. การจัดเก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน เงินสมาคมครู-ผู้ปกครอง 
        ๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
 

 
นางสาวกนกวรรณ  ขันค า      เจ้าหน้าที่การเงิน  

 
มีหน้าที่ 
๑.จัดเก็บเงินค่าน้ า – ค่าไฟฟ้าจากโรงอาหาร บ้านพักครู บันทึกทะเบียนคุม  
ออกใบเสร็จรับเงิน น าส่งเงิน 
๒.จัดเก็บ ดูแล ส ารองจ่าย บันทึกทะเบียนคุม  เงินสวัสดิการสงเคราะห์ครู กรณีตนเอง  
คู่สมรสบิดา มารดา เสียชีวิต 
๓.ดูแลจัดเก็บและจ่ายเงินสวัสดิการ( ส่วนลดจากร้านค้า) รวมทั้งการรายงานผู้มีอ านาจทุกวัน
สิ้นเดือน 

    ๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
นางสาวอรพรรณ   หมูเทพ   เจ้าหน้าที่การเงิน  

 
 

มีหน้าที่ 
        ๑. การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงินและวันที่ทราบว่าได้รับเงินทันที 

๒. การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา(เงินบ ารุงการศึกษา) ติดตาม การทวงถามนักเรียนที่ค้าง
ช าระ การติดตามการยกเว้นการจัดเก็บ นักเรียนที่ได้รับการยกเว้นบางกรณี กรณีเป็นพ่ีน้อง  
วงโยธวาทิตฯลฯ สรุปการจัดเก็บรายงานผู้มีอ านาจ รวมทั้งการจัดท าทะเบียนคุมการรับเงิน 
ในแต่ละปีการศึกษา 

     ๓.การด าเนินการเบิก – จ่ายเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรรจาก  
สพม.๓๕ 
๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับ การบันทึกขอจ่าย การเบิกเงิน การจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ปี การ
จัดพิมพ์หลักฐานการจ่าย และเก็บรวมรวมหลักฐานการจ่าย ใบเสร็จ รอการตรวจสอบ 

        ๕.การจัดเก็บเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน เงินสมาคมครู-ผู้ปกครอง 
          ๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา  
 
 

นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์   หัวหน้างานการเงิน-บัญช ี

              
 มีหน้าที่ 
๑. ก ากับ ควบคุม ดูแล ติดตามและตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 

         ๑.๑ เงินของสมาคมผู้ปกครอง-ครู  
                   ๑.๒เงินสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี) 
              ๑.๓ เงินอุดหนุนทั่วไป  

          ๑.๔ เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
            ๑.๕ เงินสวัสดิการ(ส่วนลดร้านค้า, สงเคราะห์ครู) 

                    ๑.๖ เงินรายได้สถานศึกษา (ค่าน้ า,ค่าไฟฟ้า ,ค่าบ ารุงสถานที่ฯ) 
                    ๑.๗ เงินรายได้สถานศึกษา(เงินบ ารุงการศึกษา) 
                    ๑.๘ เงินสนับสนุนการจากองค์กรท้องถิ่น ๆ(อบต. ,  บ้านป ูฯ)    

 
 
 
 

 



ท าหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 
๒.  เบิก-จ่ายเงิน ดังนี้ 

        -  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 
        -  เบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (บ ารุงการศึกษา) 
        -  เบิกจ่ายเงินรายได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
        -  เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
        -  เบิกจ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี 
       -  เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
                      - เงินสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน ๆ  

๓.  จัดท าทะเบียนคุมเงินทุกรายการ 
๔.  จัดท าบัญชีเงินทุกรายการ 
๕.  จัดเก็บรักษาเงินทุกรายการ 
๖.  จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก สพม.  เขต ๓๕ ทุกรายการ 
๗.  สรุปยอดเงินและผลการด าเนินงานการเงินสิ้นปีงบประมาณ 
๘.  จัดท า สรุป แผนและโครงการงานการเงิน-บัญชี 
๙.  จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน การรายงาน การขอใบเสร็จ
จาก สพม. 
๑๐.  จัดพิมพ์เอกสารและรายงานการเงินทุกวันสิ้นเดือน และ ทุก ๖ เดือน( e- budget) 
๑๑. เก็บเอกสารหลักฐานการรับเงิน เช่น  หลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการ  ใบเสร็จรับเงิน 
เพ่ือรอการตรวจ 
๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และความถูกต้องของ 

       ใบเสร็จรับเงิน ของเงินทุกรายการก่อนน าเสนอขออนุมัติจ่าย 
๑๓. ออกใบเสร็จรับเงินทุกวันที่มีการรับเงิน 
๑๔. การขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจาก สพม.๓๕ 
จัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
๑๖. จัดพิมพ์ในส าคัญรับเงิน หลักฐานการจ่ายค่าจ้างชั่วคราว  
๑๗. บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน เขียนใบเบิก-ถอนเงิน สั่งจ่ายเช็ค  
๑๗. ออกใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ร้านค้า / น าส่งเงินให้สรรพกร 
๑๘ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



                                      งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ  นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
 
๑. กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ให้จัดท าบัญชีการเงินตามระบบที่
เคยจัดท าอยู่เดิม คือตามระบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตาม
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี  
๒. ตั้งยอดบัญชีระหว่างงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อนและการตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน  
๓. จัดท ากระดาษท าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน 
และบัญชีเงินรับฝากและเงินรับประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้า
คงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ านวนเงิน
ตามรายการหลังการปรับปรุง  
๔. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับจ่าย : Accrul Basis) โดยบันทึกรายการ ด้านเดบิตในบัญชีแยก
ประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท  
๕. บันทึกบัญชีประจ าวันในครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืมการจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ าและค่าปรับ รายได้จาก
การกู้เงินของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผนดิน การถอนเงิน
รายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตาระบบควบคุม
การเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด  
๖. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส าหรับรายการอ่ืนและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการบัญชี
แยกประเภท ณ วันท าการสุดท้ายของเดือน  
๗. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย/ รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวด
บัญชี ค่าเสื่อมราคา/ ค่าตัดจ าหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  
๘. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ ากว่า) ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิด
รายการรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี เข้าบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอน
บัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่ง  
๙. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวันและงบ
พิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน  
 



๑๐. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียนข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จาก
การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อย แต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อ
ย่อก ากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง  
๑๑. จัดท าบัญชีการเงินทั้งงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบบัญชี  
๑๒. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๑๓. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ส่งให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาที่
ก าหนด  
๑๔ .ขออนุมัติจ้างลูกจ้างต่อกรมบัญชีกลาง การท าสัญญาจ้างและการรายงาน 
๑๕. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 

มาตรฐานงานบริหารการเงิน-บัญชี 
 ๑.หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทุกครั้ง 

๒.การเก็บรกัษาเงิน สามารถเก็บรกัษาเงินในอ านาจหนา้ที่ของโรงเรยีน ตามระเบียบการเก็บรกัษาเงิน เก็บรกัษา

เงินสดในมือและน าส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๐ปฏิบตัิงานถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๖ 
๓.การจ่ายเงิน จ่ายเงินที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคคล หรือผู้มีสิทธิ์โดยตรง เว้นแต่กรณีท่ีเป็นอ านาจ
ของคลังและที่คลังก าหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้เบิกจ่ายให้ถูกต้องและรวดเร็วหลังจากรับค าร้อง
ภายใน ๑๐ นาท ี

 ๔.เมื่อมีการรับเงิน สามารถออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงินหรือวันที่ทราบว่าได้รับเงินทันที 
๕.การหักภาษี ณ ที่จ่ายสามารถน าส่งสรรพกรภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 
๖. การน าส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
๗. การส่งเบิกเงินช่วยการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล สามารถส่งเบิกทันตามก าหนดของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
๘. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  สามารถน าส่งได้ทันภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
โดยมีเอกสารประกอบคือ 

- รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- รายงานเงินรายได้สถานศึกษา 
- รายงานเงินคงเหลือนอกงบประมาณ 

๙. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงินประจ าปี(e-budget)   สามารถกรอกข้อมูลได้ทัน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
๑๐. การจัดท าบัญชีการเงิน สามารถจัดท าทะเบียนเฉพาะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของโรงเรียน มีเอกสาร
ประกอบคือ หลักการท าบัญชีหน่วยงานย่อย คือ ทะเบียนเงินสด ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ได้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
๑๑.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายในระดับคุณภาพดี 
 

 
 



 
งานบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 

ขอบข่ายความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
๑. นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์  
๒.นางสาวพัชราพร  วรรณารักษ์  
๓.นางสาวกนกวรรณ  ขันค า  
๔.นายธีระเกียรติ  ขันค า 

 
๑.ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากร ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบ
สภาพการใช้งาน 
๒. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 
๓. จัดท าทะเบียนคุมทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนได้รับการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
๔. จดทะเบียนเป็นราชพัสดุส าหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ และท่ียังไม่
สมบูรณ์ให้ประสานงานกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบันและ
ให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
๕. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๖. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นมาตรฐาน 
๘. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ
ของครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
๙. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบรายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะ ประกาศ จ่าย-ขายแบบรูป รายการ
หรือ คุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดท าสัญญาและเมื่อตรวจรับงานให้มอบ
เรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
๑๐. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๑๑. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ 
๑๒. ก าหนดให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 
๑๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
๑๔. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษา และซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ส าหรับทรัพย์สินที่มี 
สภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณาและท าจ าหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณี 
เป็นสิ่งปลูกสร้าง 



๑๕. ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน/และจ านวนเงินงบประมาณท่ีแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระได้รับตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๑๖. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระเกี่ยวกับการเซ็นใบตรวจรับใบเบิก 
 ๑๗. ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน 
 ๑๘. จัดท าบัญชีควบคุมการขออนุมัติใช้เงินประเภทต่างๆ ของหมวด/ฝ่าย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
 ๑๙. จัดท าแบบฟอร์มงานพัสดุประเภทต่างๆ 
 ๒๐. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๒๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
นางพัชราพร  วรรณารักษ์  เจ้าหน้าที่พัสดุ       

 
มีหน้าที่ 
๑.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานใบส าคัญต่าง ๆ 
๒. จัดท าระเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
๓. ให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
๔. ด าเนินการตามวิธีการจ้างทุกวิธี ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๕. ติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างในวงเงินวิธีตกลงราคา 
๖. ตรวจสอบเอกสารสอบราคา ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ ( e-GP) 
๗. จัดท ารายงานการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานตามแบบแผนปฏิบัติการ  
๘. จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการหลังการตรวจสอบพัสดุประจ าปี การสอบหาข้อเท็จจริง
หรือการสอบสวนหาผู้รับผิดชองทางแพ่ง เพื่อพิจารณาการสั่งให้ขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ
ท าลายและเป็นสูญ 
๙.รายงานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคร ุภัณฑ์ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
นางสาวกนกวรรณ  ขันค า      เจ้าหน้าที่พัสดุ  

 
 มีหน้าที่ 
๑.ลงทะเบียนรับหนังสือราชการและจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการที่เก่ียวกับงานพัสดุ 
๒.ตรวจสอบเอกสารสอบราคา ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ ( e-GP) 
๓. ตรวจสอบเอกสารรายงานขอซื้อทุกวิธี 
๔.ติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างในวงเงินวิธีตกลงราคา 
๕.รับมอบวัสดุและใบตรวจรับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจพัสดุ 
๖.ลงบัญชีวัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และจัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบ 
๗.บันทึกจ่ายวัสดุถาวรที่ได้จ าหน่ายออกจากบัญชี 
๘.รายงานข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับวัสดุถาวร 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 

นายธีระเกียรติ  ขันค า ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ   

มีหน้าที่ 
 

๑. จัดท าเอกสารรายงานขอซื้อ – ขอจ้างทุกวิธีเสนอต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๒. จัดท าเอกสารการตรวจรับและเอกสารตั้งเบิกเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือตรวจสอบ 
๓. ประสานงานระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
           นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์   หัวหน้างานพัสดุ 

 
มีหน้าที่ควบคุม ดูแลก ากับการด าเนินงานพัสดุ 

๑. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรเพ่ือด าเนินการส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน  
๒. จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
๓. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
๔. จัดท าแผนการใช้พัสดุตามกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
๕. จัดท าเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบ
มาตรฐาน  
๖. ตั้งคณะกรรมการจัดท าคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน  
๗. จัดหาพัสดุโดยการจัดท าเอง จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  



 
๘.ควบคุมดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตามระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ ( e-Government 
Procurement :e-GP ) 
๙.สั่งซื้อ สั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคาภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหลังจาก
ที่พัสดุได้ต่อรองตกลงราคากันแล้ว 
๑๐. ตรวจสอบ ควบคุม การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับ การเบิก-จ่าย การลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๒.สั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดสภาพ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
๑๔.ร่างสัญญาซื้อ-สัญญาจ้าง 
๑๕. ประเมินผลและรายผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
มาตรฐานงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๑.หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและแผนงานทุกครั้ง 
๒.มีการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนางานพัสดุให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา 
๓.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ติดตามดูแลพัสดุ –ครุภัณฑ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และตามห้องส านักงานภายในโรงเรียน และรายงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๔. ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุของโรงเรียนแก่ฝ่ายต่าง ๆ ทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
แล้วเสร็จภายใน ๕ วันหลังได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ – จัดจา้ง 
๕. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียนพัสดุและออกเลขทะเบียนพัสดุ ติดตั้งพัสดุภายในเวลา ๓ วัน 
๖. ด าเนินการตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณและรายงานผู้อ านวยการทราบตามล าดับ ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
๗. จัดท าระบบสารสนเทศและระบบเอกสารพัสดุ ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ สามารถค้นหา น าเสนอ
ได้ ภายใน ๕ นาที 
๘. จัดท าแบบฟอร์มเอกสารในงานพัสดุเพียงพอและสามารถน าไปใช้ได้ทันที 
๙. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุและด าเนินการเรื่องต่าง ๆ 
ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ 
๑๐. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อ านวยการ โดยผ่านตามล าดับขั้นตอนทุก
ภาคเรียน 
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย ในระดับคุณภาพดี 

 
 
 
 



งานโรงเรียนธนาคาร 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ 

นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์/ นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
 

๑.จัดท าแผนงานและโครงการงานโรงเรียนธนาคาร 
๒.เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแต่ละวัน และสมุดบัญชีของผู้ฝาก 
๓.อนุมัติสลิบเงินถอน โดยใบถอนนี้ต้องตรวจเช็คลายเซ็นผู้ถอนให้ตรงกับลายเซ็นที่เปิดบัญชีและการ
ถอนทุกครั้งจะต้องน าบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาด้วย ในกรณีที่ผู้เปิดบัญชีเป็นเงินห้องหรือเงิน
กลุ่มต้องมีลายเซ็นอย่างน้อย ๒ ใน ๓หรือถ้ามีแค่ ๒ คนก็ต้องมีลายเซ็นครบทั้ง ๒ คนจึงจะสามารถ
เซ็น อนุมัติการถอนเงินได้ 
๔.อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่ การปิดบัญชี 
๕.รายงานการเคลื่อนไหวตามประเภทสลิป รายงานความเคลื่อนไหวประจ าวันตามล าดับเหตุการณ์ 
รายงานรับจ่ายประจ าวัน รายงานแสดงยอดเงินรวมและจ านวนบัญชีของผู้ฝาก รายงานการเปิด ปิด
บัญชีประจ าวัน 
๖.รายงานสรุปยอดเงินฝาก – ถอนของแต่ละวัน 
๗.ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนว่าตรงกันกับบัญชีน าส่งเงินประจ าวันของโรงเรียน
ธนาคารหรือไม่ 
๘.น าเงินฝาก - ถอน พร้อมน าเงินส่งให้พนักงานธนาคาร ธกส.และเงินถอนของสมุดบัญชีโรงเรียน
ธนาคารเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับส ารองไว้เป็นเงินคงเหลือ ในวันท าการ วันต่อไป 
๙.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนธนาคาร 
๑๐.ประเมินและรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๑.ปฏิบัติงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 
นางสาววัชราภรณ์  สายวงค์  หน้าหน้างานโรงเรียนธนาคาร 

 
มีหน้าที ่
 ๑.จัดท าแผนงานและโครงการงานโรงเรียนธนาคาร 
 ๒.ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) 

          ๓.ก าหนดวันเวลาในการเปิดธนาคาร 
 ๔.อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่ การปิดบัญชี 

           ๕. เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแต่ละวัน และสมุดบัญชีของผู้ฝาก 
 ๕.น าเงินฝาก - ถอน พร้อมน าเงินส่งให้พนักงานธนาคาร ธกส.และเงินถอนของสมุดบัญชีโรงเรียน  
ธนาคารเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับส ารองไว้เป็นเงินคงเหลือ ในวันท าการ วันต่อไป 
 ๖.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนธนาคาร 
 ๗.ประเมินและรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๘.ปฏิบัติงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 



 
นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ      เจ้าหน้าที่งานโรงเรียนธนาคาร  

 
มีหน้าที ่
      ๑.จัดท าแผนงานและโครงการงานโรงเรียนธนาคาร 
      ๒.เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแต่ละวัน และสมุดบัญชีของผู้ฝาก 

              ๓.ก าหนดวันเวลาในการเปิดธนาคาร 
      ๔.ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) 

๕.น าเงินฝาก - ถอน พร้อมน าเงินส่งให้พนักงานธนาคาร ธกส.และเงินถอนของสมุดบัญชี       
โรงเรียนธนาคารเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับส ารองไว้เป็นเงินคงเหลือ ในวันท าการ วันต่อไป 

      ๖.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโรงเรียนธนาคาร  
      ๗.รายงานสรุปยอดเงินฝาก – ถอนของแต่ละวัน 

๘.ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนให้ตรงกันกับบัญชีน าส่งเงินประจ าวันของโรงเรียน 
ธนาคาร 
๙.น าเงินฝาก - ถอน พร้อมน าเงินส่งให้พนักงานธนาคาร ธกส.และเงินถอนของสมุดบัญชี
โรงเรียนธนาคารเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับส ารองไว้เป็นเงินคงเหลือ ในวันท าการ วันต่อไป 

      ๑๐.ปฏิบัติงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
มาตรฐานงานโรงเรียนธนาคาร 

๑. ปฏิบัติงานตามข้อตามข้อ ๒ -๖ ในระดับคุณภาพดี 
๒. ประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงาน เสนอผู้อ านวยการผ่านตามล าดับขั้นทุกภาคเรียน 
๓. ปฏิบัติงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ 

นางสาวพัชราพร  จามรี/นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
 
 

๑.ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจงาน / โครงการ กรอบงบประมาณรายจ่าย และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๒. ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
๓. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยก าหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุนเป้าหมายเวลา
ด าเนินการ 
๔. เสนอแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อขอความ
เห็นชอบ  

          ๕. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  
          ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

หน้าที่ 
๑.จัดท าแผนระดมทรัพย์ โดยก าหนดวิธีการแหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ 
๒.เสนอแผนระดมทรัพย์ต่อกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูป
คณะกรรมการ 

 ๓.ประสานงานขอจัดตั้งสมาคมครู – ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ของโรงเรียน 
          ๔.จัดเก็บออกใบเสร็จรับเงินสมาคมครู – ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ของโรงเรียน 
          ๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

มาตรฐานงานระดมทรัพย์ 
          ๑.หัวหน้าเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารฝ่ายงบประมาณทุกครั้ง 

๒.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในระดับคุณภาพ 
          ๓.ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโดยผ่านตามล าดับขั้นตอนทุกภาคเรียน 
          ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนในระดับคุณภาพดี 
 

 
 
 
 

 



การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
ขอบข่ายความรับผิดชอบ  

รองผู้อ านวยการโรงเรียน/ หัวหน้างานงบประมาณ 
 

๑. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตร
มาส  
๒. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
๓. ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามของ
สถานศึกษา  
๔. จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอปัญหาที่อาจท าให้การด าเนินงาน
ไม่ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้สถานศึกษาพิจารณาแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์  
๕. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดท ารายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๖. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี  
๗. รายงานผลการประเมินประจ าปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๘. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการสถานศึกษา  
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

หน้าที่ 
๑.ปฏิบัติหน้าที่ตามหัวข้อ ๑-๙ มาตรฐานงานตรวจสอบ 

          ๒.หัวหน้าเข้าประชุมคณะกรรมการฝ่ายทุกครั้ง 
          ๓.ปฏิบัติหน้าที่ตามหัวข้อ ในระดับคุณภาพดี 
          ๔.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายในระดับคุณภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
ทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงินทุก
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๑- ๕ ของเดือนทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในวันที่ ๕ ของทุก 

- ออกใบเสร็จรับเงิน 
- น าเงินส่งเจ้าหน้าที่ 
- ลงทะเบียนคุมการรับเงินทุก

ประเภท 
 
 
 
- บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด 
- บันทึกบัญชีในทะเบียนคุม

เงินทุกประเภท 
- จัดท ารายงานเงินคงเหลือ

ประจ าวัน 
- ตรวจความถูกต้องของ

เอกสารหลักฐานการรับ 
จ่ายเงิน 

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานเพื่อรอรับการ
ตรวจสอบ 

 
 
- รับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

ค่ารักษาพยาบาล 
- เงินช่วยการศึกษาบุตร 
- เอกสารการหักเงิน,เงินค่า

ไฟฟ้าและสวัสดิการอื่น ๆ 
 
 
รายงานการเงินทุกรายการ 
 

๑.นางสาวพัชราพร  จามรี 
๒.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
๓.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
๔.นางสาวกนกวรรณ  ขันค า 
๕.นางสาวอรพรรณ หมูเทพ 
( เงินรายได้ทุกประเภท) 
 
๑.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
(เงินอุดหนุนทัว่ไป,เงินเรียนฟรี, 
เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.) 
 
๒.นางสาวพัชราพร  จามรี 
(เงินระดมทรัพย์ของสมาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นางสาวพัชราพร  จามรี 
 
 
 
 
 
 
๑.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
 
ภายในวันที่ ๗ ของทุกเดือน 
 
 
 
 
ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 
 
 
 
ก่อนสิ้นเดือน ๕ วัน   
ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุก ๒ เดือน 
 

 
- จัดพิมพ์แบบภาษีหัก ณ ที่

จ่ายและน าส่งเงินของเดือน
ก่อนให้สรรพกร 

 
 

- จัดพิมพ์เอกสารและน าส่ง
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

 
- จัดพิมพ์บันทึกขอความขอ

อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
ให้คนงาน , ครูอัตราจ้างและ 
พนักงานธุรการฝ่าย 

- จัดพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าจ้างชั่วคราว 

- จัดพิมพ์ขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ไฟฟ้า ,ค่าโทรศัพท์, 
ค่าบริการอินเตอร์เนต 

- เบิกจ่ายเงินจ่ายค่าจ้าง จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
และร้านค้าต่าง ๆ 
 

- ตรวจเช็คยอดค้างช าระเงิน
รายได้สถานศึกษา เงินค่า
บ ารุงสมาคม ของทุกภาค
เรียน ทุกระดับชั้น 

- จัดพิมพ์หนังสือทวงถาม 
ติดตาม 
 

 
๑.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
 
 
 
 
๑.นางสาวพัชราพร จามรี 
 
 
 
๑.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
(เงินอุดหนุนรายหัว . เงินรายได้
สถานศึกษา. เงิน กพร. . เงิน
สนับสนุนการองค์กรท้องถิ่น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นางสาวพัชราพร จามรี 
๒.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
๓.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
 

 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
สิ้นเดือนมีนาคม 
 
 
 
 
 
เดือนเมษายน 
 
 
 
 
สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดือนตุลาคม 
 
 
 
 

รายงานการใช้จ่ายเงิน ๖ เดือน
(e-budget) งวดแรก 
- จัดท าหนังสือขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวส่ง สพม.๓๕ เพ่ือ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง 
 
-จัดท าหนังสือขออนุมัติจัดเก็บ
เงินรายได้สถานศึกษา(บกศ.)จาก
สพม.๓๕ 
 
 
- ปิดบัญชีทุกรายการ 
- ตรวจเช็ค จัดเก็บเอกสาร

การเงินปีงบประมาณทุก
รายการ 

- ตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือ และรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินประจ าปี
งบประมาณ 

- จัดพิมพ์หนังสือขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินจาก มัธยม ๓๕ 

- สรุปผลการด าเนินงานงาน
การเงิน ทุก ๖ เดือน 
 (e-budget) 
 

 
- บันทึกขอเปิดบัญชี

งบประมาณใหม่ 
- จัดเตรียมเอกสาร 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ
ปีงบประมาณใหม่ 

 

 
๑. นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 

 
 
 
 
๑.นางสาวพัชราพร  จามรี 
 
 
 
 
๑.นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
 

 
 

 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
เดือนธันวาคม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ ๑ 
(เดือน มิถุนายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ ๒ 
(เดือนพฤศจิกายน) 

- ค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ของปีต่อไป 

- รวบรวบเอกสาร ติดตาม
เอกสารการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ของครู  เพ่ือแจกให้ครูใช้
ประกอบการช าระภาษี
ประจ าปี 

 
-  พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน
เรียนฟรี ๑๕ ปี (เครื่องแต่งกาย 
,อุปกรณ์การเรียน)  
- จัดพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน

ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
- รวบรวมใบเสร็จรับเงินตาม

จ านวนเงินที่จ่าย 
- จ่ายเงิน 
-เบิกจ่ายเงินทุนปัจจัยพ้ืนฐานฯ 
 
 
-พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน
เรียนฟรี ๑๕ ปี(อุปกรณ์การ
เรียน) ให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
- จัดพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน

ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
- รวบรวมใบเสร็จรับเงินตาม

จ านวนเงินที่จ่าย 
- เบิกจ่ายเงินปัจจัยพ้ืนฐานฯ 

 
 

 
 
 
 

๑.นางสาวพัชราพร  จามรี 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นางสาวพัชราพร  จามรี 
๒.นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
๓.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  นางสาวพัชราพร  จามรี 
๒. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ 
๓. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์ 
 
 

 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
 
วันที่ ๑ – ๗ ของทุกเดือน 
และก่อนสิ้นเดือน ๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
ทุกวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ้นปีงบประมาณ 
 
 
  
 
 
สิ้นเดือนสิงหาคม 

- รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
น าเสนอเพ่ือขออนุมัติ 

- รวบรวบเอกสาร การจัดซื้อ 
จัดจ้างจากกลุ่มงาน น าเสนอ
ผู้อ านวยการลงนาม 

- ด าเนินการจัดซื้อ และจัดหา
วัสดุตามรายการ 

 
 
- จัดพิมพ์เอกสารการจัดซื้อ 

จัดจ้างทุกรายการเสนอผ่าน
การเงินเพ่ือจ่ายเงินให้ร้านค้า 
 

- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารประกอบ 

- รวบรวมเอกสาร บันทึก
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 

- จัดเก็บเอกสาร 
- บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์ 

 
 

- ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี
รายงาน 
 
 
 
 

- วันสุดท้ายของการจัดซื้อและ
จัดจ้าง 

 
๑.นายธีระเกียรติ  ขันค า 
๒.นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์ 
 
 
 
 
 
 
๑.นายธีระเกียรติ  ขันค า 
๒.นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์ 
 
 
๑.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
๒.นางสาวกนกวรรณ  ขันค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
๒.นางสาวกนกวรรณ  ขันค า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
๑  - ๑๕ สิงหาคม 
 
 
 
  
 
 
ทุกวันที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 
 
 
เดือนกันยายน 
 
 
 
สิ้นเดือนกันยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รับเอกสารโครงการประจ าปีจาก
ทุกกลุ่มงาน 
-รวบรวมโครงการประจ าปีจาก
คณะครูทุกกลุ่มงานเพื่อจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณใหม่ 
 
 
-ตัดงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
ตามกลุ่มงาน 

 
 

- จัดพิมพ์ ท ารูปเล่มแผน 
ปฎิบัติการประจ าปี 

 
 
- คณะครูทุกกลุ่มงานส่ง
สรุปการท าโครงการ
ประจ าปี 

๑.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
๒.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
๓.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
 
 
 
 
๑.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
 
 
 
๑.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
๒.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
๓.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
 
๑.นางพัชราพร  วรรณารักษ์ 
๒.นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว 
๓.นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


