
ปฏิทินปฏบิัติงาน กลุม่งานอ านวยการ 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เดือน กรกฎาคม 2563 
 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 กรกฎาคม 63 - ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน 

- แจกรายการเงินเดือน/ใบรับเงินสหกรณ์ 
งานพัสดุ 
งานการเงิน 

1 – 5 กรกฎาคม 63 - จัดท าเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร 
- ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการแล้วในเดือนที่ผ่านมาสรุป
เสนอฝ่ายบริหาร 
- น าส่งรายได้แผ่นดิน 
- ตรวจสอบ/นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มแผนงาน 

งานพัสดุ 
งานแผนงาน 
 
งานการเงิน 
ฝ่ายบริหาร 

1 – 10 กรกฎาคม 63 - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

1 – 31 กรกฎาคม 63 - บันทึกบัญชีสมุดเงินสด  
- รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

งานบัญชี 
งานการเงิน 

15 กรกฎาคม 63 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน 
- ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

10 กรกฎาคม 63 - ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล งานการเงิน 
10 – 20 กรกฎาคม 63 - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระเสนอ งานพัสดุ 
20 - 31 กรกฎาคม 63 - ลงบัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์ งานพัสดุ 
25 – 31 กรกฎาคม 63 - พ่นรหัสวัสด ุ

- ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือนและ
ลูกจ้างชั่วคราว 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

งานพัสดุ 
งานการเงิน/พัสดุ 
 
งานบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ปฏิทินปฏบิัติงาน กลุม่งานอ านวยการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เดือน สิงหาคม 2563 
 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 สิงหาคม 63 - ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน 

- แจกรายการเงินเดือน/ใบรับเงินสหกรณ์ 
งานพัสดุ 
งานการเงิน 

1 – 5 สิงหาคม 63 - จัดท าเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร 
- ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการแล้วในเดือนที่ผ่านมาสรุป
เสนอฝ่ายบริหาร 
- ตรวจสอบ/นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มแผนงาน 

งานพัสดุ 
งานแผนงาน 
 
ฝ่ายบริหาร 

1 – 10 สิงหาคม 63 - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

 - รับเงินค่าบ ารุงกิจกรรมจัดการเรียนการสอนภาษาจีน งานการเงิน 

1 – 31 สิงหาคม 63 - บันทึกบัญชีสมุดเงินสด  
- รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรภายในปีงบประมาณ 

งานบัญชี 
งานการเงิน 
งานการเงิน/พัสดุ 

14 สิงหาคม 63 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน 
- ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

10 สิงหาคม 63 - ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล งานการเงิน 
10 – 20 สิงหาคม 63 - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระเสนอ งานพัสดุ 
20 - 31 สิงหาคม 63 - ลงบัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์ งานพัสดุ 
25 – 31 สิงหาคม 63 - พ่นรหัสวัสด ุ

- ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือนและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

งานพัสดุ 
งานการเงิน/พัสดุงาน 
 
งานบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินปฏบิัติงาน กลุม่งานอ านวยการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เดือน กันยายน 2563 
 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
2 กันยายน 63 - ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน 

- แจกรายการเงินเดือน/ใบรับเงินสหกรณ์ 
งานพัสดุ 
งานการเงิน 

2 – 6 กันยายน 63 - จัดท าเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร 
- ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการแล้วในเดือนที่ผ่านมาสรุป
เสนอฝ่ายบริหาร 
- ตรวจสอบ/นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มแผนงาน 
- จัดเตรียมเอกสารการเขียนโครงการ 

งานพัสดุ 
งานแผนงาน 
 
ฝ่ายบริหาร 
งานแผนงาน 

1 – 10 กันยายน 63 - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

1 – 30 กันยายน 63 - บันทึกบัญชีสมุดเงินสด  
- รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
- ตรวจสอบเงินที่ได้รับจัดสรรภายในปีงบประมาณ 

งานบัญชี 
งานการเงิน 
งานการเงิน/พัสดุ 

15 กันยายน 63 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน 
- ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

10 กันยายน 63 - ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล งานการเงิน 
5 – 10 กันยายน 63 - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระเสนอ งานพัสดุ 
3 - 14 กันยายน 63 - ครูทุกคนส่งโครงการที่งานแผนงาน ครูทุกคน 

20 กันยายน 63 - เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาจัดสรร
ปีงบประมาณ 256๔ 

งานแผนงาน/ฝ่าย
บริหาร 

20 - 30 กันยายน 63 - ลงบัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์ งานพัสดุ 
25 – 30 กันยายน 63 - พ่นรหัสวัสด ุ

- เสนอโครงการต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 
 
- ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือนและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
- ปิดบัญชีงบประมาณประจ าปี 

งานพัสดุ 
งานแผนงาน/
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
งานการเงิน/พัสดุ 
 
งานบัญชี 
งานบัญชี 

 
 

 



ปฏิทินปฏบิัติงาน กลุม่งานอ านวยการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เดือน ตุลาคม 2563 
 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 ตุลาคม 63 - ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน 

- แจกรายการเงินเดือน/ใบรับเงินสหกรณ์ 
งานพัสดุ 
งานการเงิน 

1 – 4 ตุลาคม 63 - จัดท าเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร งานพัสดุ 
1 – 10 ตุลาคม 63 - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

1 – 31 ตุลาคม 63 - บันทึกบัญชีสมุดเงินสด  
- รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

งานบัญชี 
งานการเงิน 

15 ตุลาคม 63 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน 
- ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

9 ตุลาคม 63 - ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล งานการเงิน 
10 – 21 ตุลาคม 63 - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระเสนอ งานพัสดุ 
21 - 31 ตุลาคม 63 - ลงบัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์ งานพัสดุ 
25 – 31 ตุลาคม 63 - พ่นรหัสวัสด ุ

- ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือน 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

งานพัสดุ 
งานการเงิน/พัสดุ
งานบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินปฏบิัติงาน กลุม่งานอ านวยการ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

เดือน พฤศจิกายน 2563 
 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
4 พฤศจิกายน 63 - ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างลูกจ้างเหมารายเดือน 

- แจกรายการเงินเดือน/ใบรับเงินสหกรณ์ 
งานพัสดุ 
งานการเงิน 

1 – 5 พฤศจิกายน 63 - จัดท าเอกสารส่งเบิกค่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร 
- ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการแล้วในเดือนที่ผ่านมาสรุป
เสนอฝ่ายบริหาร 
- ตรวจสอบ/นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่มแผนงาน 

งานพัสดุ 
งานแผนงาน 
 
ฝ่ายบริหาร 

1 – 11พฤศจิกายน 63 - ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

1 – 30พฤศจิกายน 63 - บันทึกบัญชีสมุดเงินสด  
- รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

งานบ ยชี 
งานการเงิน 

13 พฤศจิกายน 63 - รายงานงบการเงินประจ าเดือน 
- ส่งเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 

งานการเงิน 
งานการเงิน 

10 พฤศจิกายน 63 - ส่งเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร-ค่ารักษาพยาบาล งานการเงิน 
11–20พฤศจิกายน 63 - จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่กลุ่มงาน/กลุ่มสาระเสนอ งานพัสดุ 
20 - พฤศจิกายน 63 - ลงบัญชีวัสด-ุครุภัณฑ์ งานพัสดุ 

25–30พฤศจิกายน 63 - พ่นรหัสวัสด ุ
- ตรวจรับและจัดส่งเบิกเงินลูกจ้างเหมารายเดือน 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

งานพัสดุ 
งานการเงิน/พัสดุ
งานบัญชี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



พรรณนางานกลุ่มงานอ านวยการ 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2563 

กลุ่มงานอ านวยการ 
 

    ๑.  นางปภานัน  นามพลแสน    ครู อันดับ คศ.๓ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนล าดับที่ ๒ 
    ๒.  นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ ครู อันดับ คศ.๓  หัวหน้างานงบประมาณและแผนงาน 
                                                                   หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 บทบาทและหน้าที่   
   ๑.  เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณและแผนงานของ
โรงเรียน 

 ๒.  ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล
งานกลุ่มงานอ านวยการ 

 ๓.  นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานอ านวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
ราชการ  นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 ๔.  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอ านวยการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ๕.  ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖.  ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
 ๗.  ประสานงานเกี่ยวกับจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 ๘.  ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๙.  ประสานงานกับงานส านักงานผู้อ านวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและเครือข่าย

 ๑๐.  บริหารงาน วางแผน ก ากับ และติดตามผลของกลุ่ม 
 ๑๑.  ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๑๒. จัดท าแผนการจัดท าข้อตกลงและการปฏิบัติราชการ 
 ๑๓.  ประสานทุกกลุ่มและงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัด 
 ๑๔.  ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดทีก าหนด 
 ๑๕.  จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม 
 ๑๖.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการของกลุ่มตามแผนปฏิบัติการ 
 ๑๗.  รวบรวมและจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๘.  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๑๙.  เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า

เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยต าแหน่ง 
 ๒๐.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 



 

๑. งานจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   1.  นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  จัดท ารายละเอียดแผนงานงบประมาณ  แผนงาน  งานโครงการ  ให้มีความเชื่อมโยงกับผลผลิต

และผลลัพธ์  ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา  พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนงาน  งาน  โครงการ  เมื่อเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

๒.  จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  (Medium  Term ExpenditureFramework  
:  MTEF)  โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาของสถานศึกษา  เพ่ือปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการ ด าเนินการใน ๓  ปี  ข้างหน้า  
พร้อมกับการปรับแผนงาน  งาน  โครงการ  และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาท้ังจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
  ๓.  จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา  และกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง  
(MTEF)  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 

 ๔.  จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต  (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน)  ของสถานศึกษาที่จะต้อง 
ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
                             

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 

    นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์   ครู อันดับ คศ.๓        หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่ 

เกี่ยวข้อง 
๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT)   

และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
๓.  ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  (Mission) และเป้าประสงค์ (Corporate Objective)   

ของสถานศึกษา 
๔.  ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ก าหนดผลผลิต ( Outputs )  ผลลัพธ ์ ( Outcomes ) และ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ( Key  Performance  Indicators  :  KPIs )   โดยจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
  ๕.  ก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ   คุณภาพ   และผลลัพธ์ที่สอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของสถาบันที่จะท าร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.  จัดท ารายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงงาน  และกิจกรรมหลัก 
๗.  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือปรับปรุงและน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
๘.  เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน  และผู้ทีเก่ียวข้อง 

 



๓.  จัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๑.  นางปภานัน  นามพลแสน  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 ๒.  นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าที่ 
 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑.  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส  เป็นงบบุคลากร  งบอุดหนุน  งบลงทุน  
(แยกเป็นค่าครุภัณฑ์  และค่าก่อสร้าง)  และงบด าเนินการ  (ตามนโยบายพิเศษ) 
  ๒.  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 
  ๓.  เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และอนุมัติการใช้
งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภท  และรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
 

๔. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
 1. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อได้รับงบประมาณ 
๒. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขต

พ้ืนที่การศึกษา  แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  

๓. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์  และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาแจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 

๔. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และตาม
แผนงาน  งาน  โครงการของสถานศึกษา  เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ  และก าหนด  งบประมาณ  ทรัพยากร
ของแต่ละสายงาน  งาน  โครงการ  ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  และวงเงินนอกงบประมาณ
ตามแผนระดมทรัพยากร 

๕.  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง  (MTEF)  ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ   
๖.  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งระบุแผนงาน  งาน  โครงการที่ 

สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  และวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
๗.  จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา  และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๘.  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๙.  แจ้งจัดสรรวงเงิน  และจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 
 

 



๕. งานจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 1. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ เสนอของบประมาณในแต่ละโครงการ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๖.  งานรับ จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 
     ๑.  นางปภานัน  นามพลแสน  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า      
     ๒.  นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์  ครู อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าที่  
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
  การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การน าส่งเงิน  การโอนเงิน 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามขั้นตอน  และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
๗. งานจัดท าบัญชีและรายงานงบการเงิน 
 1.  นางปภานัน  นามพลแสน   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 ๒.  นางรัตนา  วรรณขาว    ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าที่ 
 ๓.  นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์   ครู อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าที่ 
 
 ๗.๑ การจัดท าบัญชีการเงิน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑. ตั้งยอดบัญชีก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณก่อน แล้วตั้งยอดเปิดบัญชีปีงบประมาณปัจจุบัน 
    2. บันทึกบัญชีประจ าวัน  ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขายสินค้า 
หรือการให้บริการ  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืมการซื้อวัสดุ หรือ
สินค้าคงเหลือ  เงินทดรองจ่าย  เงินมัดจ า  และค่าปรับ  รายได้จากเงินกู้ของรัฐ  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การ
รับเงินบริจาค  การรับเงินรายได้แผ่นดิน  การถอนเงินรายได้แผ่นดิน  การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  การ
จ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน 
   3.  สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับ  หรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  ส าหรับรายการอื่น  และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท  ณ  วันท าการสุดท้ายของเดือน 
   4.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด  และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน   
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อย  และทะเบียน 
   5.  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเขียนข้อความผิด หรือตัวเลขผิด  
จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความ  หรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อ
ก ากับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความ  หรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 



 
       ๗.๒  การจัดท ารายงานทางการเงิน  และงบการเงิน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

๑.  จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และกรมบัญชีกลาง
ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  โดยจัดท ารายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้  และค่าใช้จ่าย  รายงาน
เงินประจ างวด 

๒.  จัดท ารายงานประจ าปี  โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน  จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงิน งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจัดส่งรายงานประจ าปีให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ จัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
และกรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓  การจัดท า  และจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

จัดท า  และจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรอืหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าข้ึนเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจก 

 

๘.  ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานการเงินและการบัญชี 
 ๑.  นางปภานัน  นามพลแสน  ครู อันดับ คศ.๓       หัวหน้า 
  ๒.  นางรัตนา  วรรณขาว   ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าที่ 
  ๓.  นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์  ครู อันดับ คศ.๑   เจ้าหน้าที่ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  ๒.  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส 
  ๓.  จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตาม  และป้องกันความเสี่ยงส าหรับโครงการที่มี            
 ความเสี่ยงสูง 
  ๔.  ประสานแผน  และด าเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ   
 ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 

๕.  จัดท าข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศ  พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจท าให้     
การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  เพ่ือให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์ 

๖.  รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗.  สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้  และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงาน 

สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๙.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๑. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2. นางสาวจุฬาลักษณ ์ อุตรนคร  พนักงานราชการ   เจ้าหน้าที่ 



  

      ๙.๑ การจัดหาพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
              ๑.  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  โครงการ  ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เพ่ือตรวจดู
กิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 
              ๒.  จัดท าแผนระยะปานกลาง  และจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง  และท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษา  หรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
 
       ๙.๒  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็น
แบบมาตรฐาน 

 ๒.  ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ  
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๓.  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์  คุณลักษณะเฉพาะ  ประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดท าสัญญา  และเมื่อ
ตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 
       
 ๙.๓  การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒.  ก าหนดระเบียบ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 

          ๓.  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

 ๔.  ตรวจสอบสภาพ  และบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมทั้งก่อน  และหลังการใช้งาน  ส าหรบั  
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณา  และท าการจ าหน่าย หรือขอรื้อถอน
กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 
 
     ๙.๔ การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  ตั้งคณะกรรมการ  หรือบุคลากรข้ึนส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ ์ ที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้าง 
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
            ๒.  จ าหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพ  หรือไม่ได้  
ใช้ประโยชน์ 
            ๓.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งท่ีซื้อ  หรือจัดหาจากเงิน



งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้รับจากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้  โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคา  วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
             ๔.  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุส าหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ด าเนินการ  
และท่ียังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์  หรือส านักธนารักษ์จังหวัดเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน  และ
ให้จัดท าทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
             ๕.  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียน 
คุมสินทรัพย์ก็ได้  ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 
             ๖.  จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
      ๙.๕  การจัดหาพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  วิเคราะห์แผนงาน  งาน  โครงการ  ที่จัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  เพ่ือ
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก าหนดตาม
มาตรฐานกลาง 
            ๒.  จัดท าแผนระยะปานกลาง  และจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง  และท่ีร่วมมือกับ
สถานศึกษา  หรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
       ๙.๖  การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 

 ๑.  จัดท าเอกสารแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างในกรณีที่ 
เป็นแบบมาตรฐาน 

 ๒.  ตั้งคณะกรรมการข้ึนก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  หรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ  
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

 ๓.  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์  คุณลักษณะเฉพาะ  ประกาศ 
จ่าย/ขายแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดท าสัญญา  และเมื่อ
ตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

 
      ๙.๗  การควบคุม  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพัสดุ 
  หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
   ๑.  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒.  ก าหนดระเบียบ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวดับการใช้ทรัพย์สิน 
   ๓.  ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
   ๔. ตรวจสอบสภาพ  และบ ารุงรักษา  และซ่อมแซมทั้งก่อน  และหลังการใช้งาน  ส าหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณา  และท าการจ าหน่าย   หรือขอรื้อถอน
กรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 



 

๑๐.  งานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
 1. นางปภานัน  นามพลแสน   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 ๒. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์   ครู อันดับ คศ.1   เจ้าหน้าที่ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑. จัดท าแบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
๒. ตรวจสอบเอกสารเบิกเงิน และน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 
๓. ส่งเอกสารเบิกเงินไปยังหน่วยเบิก 

๑๑. งานนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลงานของกลุ่มงานอ านวยการ 
 1.  นางปภานัน  นามพลแสน   ครู อันดับ คศ.๓   หัวหน้า 
 2.  นางรัตนา  วรรณขาว    ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าที่ 
           ๓.  นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าที่ 
           ๔.  นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์   ครู อันดับ คศ.๓   เจ้าหน้าที่ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติ 
๑.  การจัดระบบการบริหาร ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารกลุ่มงานอ านวยการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒.  ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน 
  ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนากลุ่มงานอ านวยการเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


