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คํานํา 

 

                   การบริหารงบประมาณ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จึงได้พิจารณาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการบริหาร
งบประมาณข้ึน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และประสิทธิภาพการทํางานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
                   คู่มือ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” มีสาระสําคัญของ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
และระบบติดตามประเมินผล มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการน้ี เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป 
 
 

                                                                             กลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                                             โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ๑ 

การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ๓ 

     การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนและจัดทําแผนผฏิบัติการของโรงเรียน ๓ 
     งานเจ้าหน้าที่แผนงานประจําฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔ 
     การจัดองค์กร ๔ 
     งานจัดของบประมาณ ๕ 
     การคํานวณต้นทุนผลผลิต ๕ 
     การควบคุมภายใน ๖ 
งานการเงิน ๗ 

     การบริหารการเงิน ๗ 
     การบริหารบัญชี ๘ 
     งานเบิกจ่ายงบประมาณ ๙ 
     งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๙ 
     งานสวัสดิการสําหรับครูบุคลากร ๑๑ 
     งานประกันอุบัติเหตุ ๑๑ 
     งานประกันสังคม ๑๑ 
งานพัสดุ ๑๒ 

     การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ๑๒ 
     งานเจ้าหน้าที่พัสดุประจําฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๔ 
     งานยานพาหนะ ๑๔ 
โครงการพิเศษ ๑๕ 

     โครงการโรงเรียนธนาคาร ๑๕ 
     โครงการกองทุนหมุนเวียนและฌาปณกิจสงเคราะห์ ๑๖ 
     โครงการสหกรณ์โรงเรียน ๑๖ 
     โครงการกองทุนสายธารน้ําใจ ๑๗ 
งานสํานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ๑๗ 

 



๑ 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ         นางศิรินาถ  กะฐินสี 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ          นายทิวา  สมนึกในธรรม 

หัวหน้างานแผนงาน 
 นางเรณูนคร  จันทสิงห์  

หัวหน้างานการเงิน 
นางอรฤดี  ใยยอง   

หัวหน้างานพัสดุ 
นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ  

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
นายทิวา  สมนึกในธรรม   

๑. การวางแผนพัฒนา
โรงเรียน 

๑.๑  การกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนและ
จัดทําแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 

๑.๒  งานเจ้าหน้าท่ี
แผนงานประจําฝ่าย/งาน/
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. การจัดองค์กร 
๓. การจัดของบประมาณ 
๔. การคํานวณต้นทุนผลผลิต 
๕. การควบคุมภายใน  

๑. การบริหารการเงิน 
๒. การบริหารบัญชี 
๓. งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
๔. งานระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
๕. งานสวัสดิการสําหรับครู
และบุคลากร 
๖. งานประกันอุบัติเหตุ 
๗. งานประกันสังคม 
 

๑. การบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
๒. งานเจ้าหน้าท่ีพัสดุประจํา
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๓. งานยานพาหนะ 
 

๑. โครงการโรงเรียนธนาคาร 
๒. โครงการกองทุน
หมุนเวียนและฌาปณกิจ
สงเคราะห์ 
๓. โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๔. โครงการกองทุนสายธาร
น้ําใจ 

งานสํานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ      ๑. นางจรัญญา  เพชรรูจี 
๒. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ 
๓. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

การประเมินผลการดําเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ๑. นางศิรินาถ  กะฐินสี 
๒. นายทิวา  สมนึกในธรรม 
๓. นางเรณูนคร  จันทสิงห์ 
๔. นางอรฤดี  ใยยอง   
๕. นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ 
๖. นางจรัญญา  เพชรรูจี 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 



๒ 

 

 

กลุ�มบริหารงบประมาณ 

 

 

นางศิรินาถ  กะฐินสี   รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 

 ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 ๒. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อํานวยการโรงเรียนเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 ๓. รับแนวปฏิบัติจากผู้อํานวยการโรงเรียนเพ่ือกํากับดูแล ติดตามงานในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๔. ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงบประมาณ 
 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
นายทิวา  สมนึกในธรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปน้ี 
 ๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือกํากับดูแล ติดตามงานในสายงานท่ี
รับผิดชอบ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
           ๑. นางศิรินาถ  กะฐินสี    รองผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
           ๒. นายทิวา  สมนึกในธรรม   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธาน 
           ๓. นางเรณูนคร  จันทสิงห์ ครู คศ.๓                   หัวหน้างานแผนงาน 
           ๔. นางอรฤดี  ใยยอง    ครู คศ.๓                               หัวหน้างานการเงิน 
           ๕. นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ   ครู คศ.๓             หวัหน้างานพัสดุ 
           ๖. นางจรัญญา  เพชรรูจี   ครู คศ.๒   เลขานุการ 
           มีหน้าท่ี  ดําเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  กํากับ ติดตาม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่ คณะครู  
ลูกจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สรุป ประเมินผลและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารและผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง  
 
 
 
 



๓ 

 

๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๑.๑  การกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนและจัดทําแผนผฏิบัติการของโรงเรียน 

๑. นางเรณูนคร  จันทสิงห์  ครู  คศ.๓   ประธาน 
๒. นายทิวา  สมนึกในธรรม  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๓. นางอรวรรณ  สุขสว่าง  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๕. นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๖. นางพรทิพย์  ต้ังพงษ์                 ครู  คศ.๓                     กรรมการ           
๗. นายจักรินทร์  พรมโสฬส  ครู  คศ.๓     กรรมการ 
๘. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๙. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๑๐.  นายณัฏฐ์  สาแก้ว  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิกุลกิต  สิทธิสังข์ ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๑๒. นายประสิทธ์ิ  ไตรสะอม  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๑๓.  นางฐิติวรดา  ทาทอง  ครู  คศ.๒   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส  ครู  คศ.๒   กรรมการ 
๑๕. นางสาวอภิญญา  รักพุดซา ครู  คศ.๒   กรรมการ 
๑๖. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล ครู  คศ.๒   กรรมการ  
๑๗. นายอนุพันธ์  สมพินิจ  ครู  คศ.๑   กรรมการ 
๑๘. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ ครู  คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ดําเนินการจัดเตรียมการประชุมเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์  พันธ

กิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
๒. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและนําเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. วางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
     ๓.๑  กําหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร 
     ๓.๒  แผนปฏิบัติการตอบสนองทิศทางการพัฒนาโรงเรียนท่ีกําหนดไว้ 
     ๓.๓  กําหนดสัดส่วนการใช้เงินในแผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
     ๓.๔  ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  กํากับ ติดตามและประเมินผล 
๔. กํากับ  ดูแล  นิเทศติดตามงานต่าง ๆ  ตามแผนภูมิการบริหารงานงบประมาณ 

๕. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานท่ี 
ไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 



๔ 

 

 
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๒  งานเจ้าหน้าท่ีแผนงานประจําฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา  ครู คศ.๓  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. นางสาวศิราณี  บุญมาก  ครู คศ.๒  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๓. นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม   ครู  คศ.๓  กลุ่มบริหารบุคคล 
๔. นายสุติยะ  สธนโสภณ   ครู คศ.๓  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๕. นางจิตย์วาส  แก้วประโคน  ครู คศ.๓  งานวัดผล 
๖. นายธํารงค์ ทาทอง   ครู คศ.๓  งานห้องสมุด 
๗. นายธนิศร ประประโคน  ครู คศ.๑  งานแนะแนว 
๘. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ ครู คศ.๒  งานธุรการ 
๙. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๑๐.   นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร  ครู คศ.๓  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
๑๑.   นายศรัญ  หรีกประโคน         ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
๑๒.   นางสาวสิริพร  น่วมจ๊ะโป๊ะ  ครู คศ.๒  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
๑๓.   นางสาวผ่องพิชญา  ศรีสุริยชัย ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๑๔.   นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๕.   นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา  ครู คศ.๒  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
๑๖.   นางกีรดาห์  เพียวสูงเนิน  ครู คศ.๒  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๑๗.   นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์    ครู คศ.๒  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑.  ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
๒ .  จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานท่ี
ไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๓.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการงานท่ีสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๓  การจัดองค์กร 

๑. ผู้อํานวยการโรงเรียน       ท่ีปรึกษา 
๒. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     ท่ีปรึกษา 
๓. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     ท่ีปรึกษา 



๕ 

 

๔. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารบุคคล      ท่ีปรึกษา 
๕. รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป      ท่ีปรึกษา 
๖. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู  คศ.๓   ประธาน 
๗. นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๘. นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร   ครู  คศ.๓   กรรมการ 
๙. นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม   ครู  คศ.๓                    กรรมการ  
๑๐. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน  ครู  คศ.๓   กรรมการ 

๑๑. นางสาวเครือวัลย์  ราชวินิต  ครู  คศ.๒   กรรมการ 

๑๒. นางสาวมณฑิรา  โชติวรรณ  ครู  คศ.๑   กรรมการ 

๑๓. นางเรณูนคร  จันทสิงห์   ครู  คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นางจรัญญา  เพชรรูจี   ครู  คศ.๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี  
๑. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีให้ครอบคลุมงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน และกําหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน 
ให้ชัดเจน 
๒. ประเมิน ติดตาม และรายงาน เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องและราชการ 
๑.๔  งานจัดของบประมาณ 

๑. นางเรณูนคร  จันทสิงห์   ครู คศ.๓  ประธาน 
๒. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๓. นายสุติยะ  สธนโสภณ   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๕. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดระบบการดําเนินการจัดของบประมาณ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอน 
ในการทํางานท่ีไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการงานท่ีสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๕  การคํานวณต้นทุนผลผลิต 

๑. นางเรณูนคร  จันทสิงห์   ครู  คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส   ครู  คศ.๒   กรรมการ 
๓. นางสาวอภิญญา  รักพุดซา  ครู  คศ.๒   กรรมการ 



๖ 

 

๔. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล  ครู  คศ.๒   กรรมการ    
๕. นางสาวสิริพร  น่วมจะโป๊ะ  ครู  คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. คํานวณต้นทุนผลผลิต 
๒. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการคํานวณต้นทุนผลผลิต 
๔. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต 
๕. นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

๖.   จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางาน 
ท่ีไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการงานท่ีสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๖  การควบคุมภายใน 

๑.  นางเรณูนคร  จันทสิงห์   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน   ประธาน 
๒.  นางสาวอรวรรณ  สุขสว่าง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ 
๓.  นายทิวา  สมนึกในธรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                      กรรมการ 
๔.  นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร        หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป              กรรมการ  
๕.  นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม                        หวัหน้ากลุ่มบริหารบุคคล                                กรรมการ 
๖.  นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   หัวหน้างานวิชาการ ๑    กรรมการ 
๗.  นางจิตย์วาส  แก้วประ โคน       หัวหน้างานวิชาการ ๒              กรรมการ 
๘.  นางสาวครองขวัญ  มมประโคน         หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล                  กรรมการ 
๙.  นายชูศักด์ิ  หอยสังข์   หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย  กรรมการ 
๑๐. นายสุติยะ  สธนโสภณ  หัวหน้างานบริการ                  กรรมการ 
๑๑. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  หัวหน้างานกิจการนักเรียน             กรรมการ 
๑๒. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
๑๓. นางวันทนา  สงธรรม   ครู คศ.๒     กรรมการ 
๑๔. นางสาวอภิญญา  รักพุดซา  ครู คศ.๒    กรรมการเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดระบบควบคุมภายใน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. ดําเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการ และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดอย่างเป็นระบบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 



๗ 

 

๔. รายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการ ตรวจเงิน 
แผ่นดิน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกําหนด และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
๕. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Flow  Chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอน 
ในการทํางานท่ีไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการงานท่ีสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒. งานการเงิน 
๒.๑  การบริหารการเงิน 

๑.  นางอรฤดี   ใยยอง   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒.  นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓.  นางสาวพรรณี  กล่ันสนิท   ครู คศ.๓   กรรมการ  
๔.  นางสาวภัทรดา  แคลนกระโทก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.  นายอภิลักษณ์  มนัสโส     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.  นางมัทนียา ประการะโพธิ์   ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
๗.  นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๘.  นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๙.  นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน  เจ้าหน้าท่ีการเงิน   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิราณี  บุญมาก   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสุภารัตน์  น้อยพรม   ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. การรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน 

๑.๑  รับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงินและส่งต่อให้งานบัญชี 
      ๑.๒  จ่ายเงินให้อยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                
๒. ข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานการจ่าย 
      ๒.๑  จัดทําหลักฐาน เอกสารทางการเงิน เอกสารการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน  
      ๒.๒  ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
      ๒.๓  กําหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตามด้านบุคลากรและด้านวิธีการ 
      ๒.๔  นิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 
๓. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 
      ๓.๑  ทําแผนการใช้เงิน และใช้จ่ายเงินตามแผน 
      ๓.๒  มีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน 



๘ 

 

      ๓.๓  วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเหมาะสม การใช้จ่ายเงิน 
      ๓.๔  นําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน 
๔. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานที 
ไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๕. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๒  การบริหารบัญชี 

๑. นางสาวพิสมัย  เพียรใจ   ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นางสาวฟานิดา  ภู่ห้อย      ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นายอภิลักษณ์  มนัสโส   ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. การจัดทําหลักฐานทางการเงินประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
      ๑.๑  จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
      ๑.๒  รับเงินในใบเสร็จรับเงินลงในสมุดเงินสด 
      ๑.๓  จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
      ๑.๔  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
      ๑.๕  ทะเบียนรับเงินบํารุงการศึกษา 
      ๑.๖  จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
      ๑.๗  จัดทําทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
      ๑.๘  ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
      ๑.๙  ใบเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 
      ๑.๑๐  สมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายเงินงบประมาณ 
      ๑.๑๑  สมุดเงินสด 
      ๑.๑๒  ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
๒. รายงาน 
      ๒.๑  จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
      ๒.๒  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
      ๒.๓  รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา 
      ๒.๔  รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
      ๒.๕  รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ วันส้ินเดือนส่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      ๒.๖  รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ิน
ปีงบประมาณ 



๙ 

 

๓. จัดทําหลักฐานการเงินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
๔. จัดเก็บหลักฐานเป็นระเบียบ และปลอดภัย 
๕. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (Flow  Chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางาน 
ท่ีไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๖. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๓  งานเบิกจ่ายงบประมาณ 

๑. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓   ประธาน 

๒. นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต  ครู คศ.๓   กรรมการ 

๓. นางสาวศิราณี  บุญมาก   ครู คศ.๒   กรรมการ 

๔. นางอรฤดี  ใยยอง   ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

๕. นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าท่ี 

๑.  ดําเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
๒.  จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอน 
๓.  ในการทํางานท่ีไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๔  งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๑. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓. นางเรณูนคร จันทสิงห์   ครู คศ.๓   กรรมการ  
๔. นางอรฤดี  ใยยอง   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕. นางสาวศิราณี  บุญมาก   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นางสาวพิสมัย  เพียรใจ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางสุภารัตน์  น้อยพรม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางสาวภัทรดา  แคลนกระโทก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ        ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๑. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๒.   นางสาวพรรณี  กล่ันสนิท  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓.   นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐ 

 

บทบาทหน้าท่ี 
๑.  การจัดการทรัพยากร 
     ๑.๑  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบรายการ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
     ๑.๒  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 
๒.  การระดมทรัพยากร 
     ๒.๑  ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลาง (MTEF) 
และแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีมีความจําเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้ เพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วน 
     ๒.๒  สํารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์ การรับทุนทุก
ประเภทต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
     ๒.๓  ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงานองค์กร และท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพให้การสนับสนุนการ
จัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒.๔  จัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาโดยกําหนดวิธีการแหล่งการสนับสนุน 
เป้าหมาย เวลาดําเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
     ๒.๕  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ 
     ๒.๖  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณท้ังตามวัตถุประสงค์และไม่กําหนด
วัตถุประสงค์ 
๓.  การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
     ๓.๑  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดําเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนท่ีจะนํามาซ่ึงรายได้
และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพ่ือจัดทําทะเบียนข้อมูล 
     ๓.๒  จัดทําแนวปฏิบัติ  หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และบริหารรายได้และผลประโยชน์
ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
     ๓.๓  จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทําทะเบียนคุม  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
๔.  จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางาน  ท่ี
ไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 



๑๑ 

 

๕.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๖.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๕  งานสวัสดิการสําหรับครูบุคลากร 

๑.  นางสาวศิราณี  บุญมาก   ครู คศ.๒   ประธาน 
๒.  นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓.  นางสุภารัตน์  น้อยพรม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.  นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.  นางสาวพิสมัย  เพียรใจ   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการของครูและบุคลากรในโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 
๒. ดําเนินการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรให้ 
บุคลากรในโรงเรียน 
๓. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานท่ี 
ไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๖  งานประกันอุบัติเหตุ 

๑. นางสุภารัตน์  น้อยพรม    ครู คศ.๑    ประธาน 
๒. นางสาวพิสมัย เพียรใจ    ครู คศ.๑    กรรมการ 
๓. นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ        ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕. นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑.  ให้ความรู้เก่ียวกับการทําประกันชีวิตแก่นักเรียนและบุคลากร 
๒.  จัดทําประกันชีวิตให้แก่นักเรียนและบุคลากร 
๓.  ดําเนินการติดตามการจ่ายสินไหมทดแทน 
๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัดและผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๕.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๗  งานประกันสังคม 

๑. นางสาวลาวัณย
  จันทรคาต  ครู คศ.๓   ประธาน 

๒. นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
๓. นายอภิลักษณ์  มนัสโส      ครูผู้ช่วย                                กรรมการ  



๑๒ 

 

๔. นางสาวภัทรดา แคลนกระโทก  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑.  ดําเนินงานเบิกจ่ายนําส่งเงินสมทบประกันสังคมให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด 

๒.  ประสานงานสําหรับลูกจ้างท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมและดําเนินการตามสิทธิผู้ประกันตนให้เป็นไป 
ตามระเบียบสํานักงานประกันสังคม 

๓.  จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานท่ี 
ไม่จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓. งานพัสดุ 
๓.๑ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 

๑. นางอรพินท์  ฝ่ายเทศ   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางกานต์สินี  ศรีวิไล    ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวกรกนก สุภาษิต   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นางสาวขนิษฐา  สุภศร   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวศริญญู  ชุมแสน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นายวิสิทธิ์  มากะเต   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ                     พนักงานราชการ                      กรรมการ 
๙.  นายปัญญาวุธ  โสดก            ครูอัตราจ้าง                     กรรมการ           
๑๐.  นางจรัญญา  เพชรรูจี   ครู คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. การจัดซ้ือ จัดจ้าง 
      ๑.๑  จัดซ้ือ จัดจ้าง ปฏิบัติครบตามข้ันตอน 
      ๑.๒  ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกข้ันตอน 
      ๑.๓  จัดซ้ือจัดจ้างอย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
      ๑.๔  จัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๒. การจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
      ๒.๑  จัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
      ๒.๒  จัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 



๑๓ 

 

      ๒.๓  กํากับ ติดตาม ดูแล การจัดทําบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ 
      ๒.๔  จัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
      ๒.๕  นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และปลอดภัย 
๓. การบํารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม 
      ๓.๑  บํารุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม 
      ๓.๒  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
      ๓.๓  บํารุงรักษาพัสดุและปรับซ่อมเป็นประจํา 
      ๓.๔  ช้ีแจงและแนะนําวิธีการใช้และบํารุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ด้วย 
      ๓.๕  จัดสรรเงินไว้เป็นค่าบํารุงรักษาพัสดุและค่าปรับซ่อม 
๔. การตรวจสอบพัสดุประจําปี และการจําหน่ายพัสดุ   
      ๔.๑  จัดทําเอกสารต่อไปน้ี 
             ๔.๑.๑  บัญชีวัสดุ 
             ๔.๑.๒  ทะเบียนครุภัณฑ์ 
             ๔.๑.๓  รายงานการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจําปี 
             ๔.๑.๔  รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร 
             ๔.๑.๕  หลักฐานการขออนุมัติจําหน่าย 
             ๔.๑.๖  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      ๔.๒  ตรวจสอบการรับ – จ่าย พัสดุประจําปี 
      ๔.๓  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบ 
      ๔.๔  ตรวจสอบรายงานและผลการตรวจสอบตามระเบียบ 
      ๔.๕  จัดระบบและเก็บรักษาหลักฐาน 
      ๔.๖  นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้มาใช้ในการดําเนินงาน 
๕. การจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
      ๕.๑  จัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุครบถ้วน 
      ๕.๒  ลงทะเบียนท่ีราชพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
      ๕.๓  ทําประวัติท่ีดิน อาคาร และสถานท่ี 
      ๕.๔  จัดเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อยปลอดภัย 
๖. จัดทําแผนผังลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานท่ีไม่ 
จําเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทําแบบประเมินการใช้บริการ 
๗. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อํานวยการท่ีสังกัด  และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลําดับ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



๑๔ 

 

๓.๒ งานเจ้าหน้าท่ีพัสดุประจําฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑. นางสาวชนกานต์  สมนึกในธรรม  ครูอัตราจ้าง  กลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. นางจรัญญา  เพชรรูจี   ครู คศ.๒  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๓. นางสาวมณฑิรา  โชติวรรณ  ครู คศ.๑  กลุ่มบริหารบุคคล 
๔. นายเมธาวัชร  ศิลาโงน   เจ้าหน้าท่ีกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารท่ัวไป 
๕. นายธํารงค์ ทาทอง   ครู คศ.๓  งานห้องสมุด 
๖. นางสาวอิสราภรณ์  อ๊ึงอธิพัฒน์  เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน งานธุรการ 
๗. นางทิพย์สุดา  ตรงใจ   พนักงานราชการ  งานแนะแนว 
๘. นางสาวศริญญู  ชุมแสน   ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๙. นายศรัญ  หรีกประโคน   ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
๑๐.   นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑  กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
๑๑.   นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล  ครู คศ.๒  กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๑๒.   นายปัญญาวุธ  โสดก            ครูอัตราจ้าง  กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 
๑๓.   นางสาวนันทิยา  ธาสถาน  ครู คศ.๒  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
๑๔.   นายนพกร  แก้วกํากง   พนักงานราชการ  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
๑๕.   นางสาวยุพิน  ทองรัง   พนักงานราชการ  กลุ่มสาระฯศิลปะ 
๑๖.   นายจักรินทร์  พรหมโสฬส  ครู คศ.๓  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัสดุประจําฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ  ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีพัสดุหลักของโรงเรียน 
๒. จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุประจําฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๓  งานยานพาหนะ 
๑. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓  ประธาน 
๒. นายศรัญ  หรีกประโคน   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางจรัญญา  เพชรรูจี   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ   พนักงานราชการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าท่ี 
๑.  จัดทําแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
๒.  ประสานงานผู้ท่ีรับผิดชอบดูแลพาหนะให้รับผิดชอบ สอดส่องและหม่ันตรวจสภาพความปลอดภัยของ
พาหนะอย่างสม่ําเสมอ 
๓.  แต่งต้ังกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน เพ่ือสรุปผลโครงการเม่ือส้ินปีการศึกษา 

๔.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๕ 

 

๔. โครงการพิเศษ 

๔.๑ โครงการโรงเรียนธนาคาร 
๑. นางสาวศิราณี  บุญมาก   ครู คศ.๒  ประธาน 
๒. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู   ครู คศ.๓  กรรมการ   
๓. นางกีรดาห์  เพียวสูงเนิน      ครู คศ.๒          กรรมการ 
๔. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์  ครู คศ.๒          กรรมการ   
๕. นางสาวพิสมัย  เพียรใจ   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๗. นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๘. นางสาวสิรินภา  อินทร์สุวรรณ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๙. นางสุภารัตน์  น้อยพรม   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการประหยัด  การออมและเห็นความสําคัญของระบบบริการของธนาคาร –  
การเงิน 
๒. ประสานงานกับธนาคาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๓. ให้บริการรับฝาก – ถอนเงินให้กับนักเรียน  ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
๔. จัดทําบัญชีเงินฝาก-ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่าง ๆ ของธนาคารโรงเรียน 
๕. จัดทําสถิติข้อมูลในการฝาก-ถอนของนักเรียน 
๖. จัดทําบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล 
๗. แจ้งอัตราดอกเบ้ียเงินฝากให้สมาชิกทราบเป็นระยะ 
๘. จัดทําโครงการเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนมาเปิดบัญชีและเพ่ิมเงินฝาก  จัดหา 
ของขวัญเพ่ือมอบให้สมาชิกเป็นรายเดือน / ปี เพ่ือเป็นกําลังใจ 
๙. จัดทําประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.   นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
๑๑.   สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน  รองผู้อํานวยการ และผู้บริหารสถานศึกษา 
รับทราบข้อมูลเป็นระยะ  อย่างน้อยภาคเรียนละ   ๑  คร้ัง  
๑๒.   จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเป็นรูปเล่มและนําเสนอฝ่ายบริหารตามลําดับเพ่ือรับทราบข้อมูลทุก 
ส้ินปีการศึกษา 
๑๓.   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๑๖ 

 

๔.๒  โครงการกองทุนหมุนเวียนและฌาปณกิจสงเคราะห์ 
๑. นางสาวลาวัณย์  จันทรคาต  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสาวสุภารัตน์  น้อยพรม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวขนิษฐา  สุภศร                         ครู คศ.๑                               กรรมการ 
๔. นางอาทิตยา  หนูประโคน   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติท่ัวไปในการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ 
๒. พิจารณา วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  
๓. กําหนดวงเงินกู้ และอัตราดอกเบ้ียตามมติของท่ีประชุม  
๔. อนุมัติเงินกู้ตามคําขอกู้ของสมาชิก  โดยพิจารณาจากความจําเป็นตามลําดับ 
๕. ติดตามเร่งรัดหน้ีเงินกู้ ในกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
๖. คณะกรรมการมีอํานาจการใช้เงินตามท่ีเห็นสมควร และให้ใช้ได้แต่ดอกเบ้ียเท่าน้ัน   
๗. สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน  รองผู้อํานวยการ และผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ 
ข้อมูลทุกส้ินเดือน 
๘. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานเป็นรูปเล่มและนําเสนอฝ่ายบริหารตามลําดับเพ่ือรับทราบข้อมูลทุก 
ส้ินปีการศึกษา 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๓  โครงการสหกรณ์โรงเรียน 

๑. นางสาวอิสรา  สุขประโคน  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา   ครู คศ.๒     กรรมการ 
๓. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นายประมวล  ทองแม้น   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นายธนิสร ประประโคน   ครู คศ.๑            กรรมการ 
๗. นางสาวิตรี  บุญประโคน   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวศริญญู  ชุมแสน   ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑. จัดทําแผนงานโครงการของงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์  เปิดรับสมาชิก  และจําหน่ายหุ้นของกิจกรรม 
สหกรณ์โรงเรียน  
๓. ส่งเสริมการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
๔. สํารวจข้อมูลความต้องการสินค้า และการใช้บริการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนจากผู้ใช้บริการ 



๑๗ 

 

๕. จําหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด 
๖. ควบคุมดูแลและกํากับติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.๔  โครงการกองทุนสายธารน้ําใจ 

๑. นางศิรินาถ  กะฐินสี        รองผู้อํานวยการฯ   ประธาน 
๒. นางสาวอภิญญา  รักพุดซา       หัวหน้าระดับช้ัน ม.๑             กรรมการ  

๓. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสวง       หัวหน้าระดับช้ัน ม.๒             กรรมการ 
๔. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี       หัวหน้าระดับช้ัน ม.๓             กรรมการ 
๕. นางสาวิตรี  บุญประโคน        หัวหน้าระดับช้ัน ม.๔                     กรรมการ  
๖. นายเชิดพงศ์  เจริญศิริกิจวัฒนา       หัวหน้าระดับช้ัน ม.๕            กรรมการ 
๗. นายชูศักด์ิ  หอยสังข์        หัวหน้าระดับช้ัน ม.๖                     กรรมการ 
๘. นายทิวา  สมนึกในธรรม        หัวหน้าระดับช้ัน ปวช.  กรรมการ 
๙. นางสุภารัตน์  น้อยพรม        ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวกรพิชญา  ทรงประโคน       ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
๑.  รับบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนกรณีนักเรียนหรือ
ผู้ปกครองเสียชีวิต 
๒.  ประสานงาน กับครูท่ีปรึกษาในการช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการ 
๓.  บริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชน  องค์กรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเดือดร้อนตามระเบียบของโครงการ 
๔.  สรุปรายงานการดําเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
๕. งานสำนกังานกลุ�มบริหารงบประมาณ 

       ๑. นางจรัญญา  เพชรรจีู   ครู คศ.๒   ประธาน 

       ๒. นางสาวภัคจิรา  เพ�งพิศ   ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 

       ๓. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ        

บทบาทหน�าท่ี 

       ๑.  จัดทำเอกสาร แบบพิมพ
ต�าง ๆ ท่ีใช�ในกลุ�มบริหารงบประมาณ 

       ๒. การลงทะเบียนรับ-ส�งเอกสารและหนังสือราชการ 

       ๓. การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ 

       ๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ�มบริหารงบประมาณ 

       ๕.  ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย     




