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คำส่ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
ท่ี......../๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารราชการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นไปตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ จึงขอแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 
ภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ ดังรายละเอียดแนบท้าย 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ส่ัง ณ  วันท่ี ๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
                                          (นายศรีทัศน์ วิรัสวา)      
         ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                                                
    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีจังหวัดสกลนคร 
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วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติ 
ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร “ภายในปี ๒๕๖๖ พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเบญจวิถี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษ ท่ี ๒๑” 

พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะดนตรีกีฬาภาษาพร้อมสู่ชุมชนและ 

สังคมโลก 
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

  ๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. มีกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. นักเรียนมีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
๘. ผู้เรียนมีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและสังคมโลก 
๙. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

กลยุทธ ์(Strategies) 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ท่ี ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีเป้าหมาย ดังนี ้
๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถี 
๔. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
๕. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้นและการนำเสนอผลงาน 
๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  
๗. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      ๘. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
      ๙. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาและการ
ทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพืน้ฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

๑๐.  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
      ๑๑. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
      ๑๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
       ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

๔. ครูท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. สถานศึกษา มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

๒. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๓. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา  

 ๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  



4 

 
๕. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบ

ต่อผลการดำเนินงาน 
๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
สถานศึกษามีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตาม
มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใชใ้นการ
ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 สถานศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายในการจัดการการ
เรียนรู้อย่างยั่งยนื 
 
วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติ 
ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร “บุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เน้นความถูกต้อง 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้” 

พันธกิจ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนท่ีซ้ำซ้อน 
 ๓. มุ่งมั่นพัฒนางานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน 

เป้าประสงค ์กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. มุ่งพัฒนางานทุกขั้นตอนใหม้ีความถูกต้อง 
 ๒. ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 
 ๓. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

บุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๑. นายพิชิต  อุดมมา  รองผู้อำนวยการฯ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ชัย  สาไพรวัน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางศิริรัตน์ ชาวระ    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๖. นายศตายุ  นุ่นสวัสด์ิ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุตรนคร  พนักงานราชการ   กรรมการ  
  ๘. นางสาวเบญจมาภรณ์  บำรุงภักดี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



5 

 
 ๙. นายธีรดนย์  เทศประสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๑๐. นายศุภโชค  อุ่นวิเศษ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๑๑. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ   

  ๑๒. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์  ครูธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

แนวทางการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 การบริหารจัดการ 
  ๑. จัดระบบการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนท่ีซ้ำซ้อน 

 ๒. จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอกับภารงานท่ีรับผิดชอบ 
 ๓. มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้มีความชัดเจน 
 ๔. จัดเก็บข้อมูล/เอกสารให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
 ๕. กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจน โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 
 ๖. เมื่อส้ินปีงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
 ๗. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
 ๘. สร้างความเป็นกันเองในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ี  
 ๑๐. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากร 
 ๑. ต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๒. ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มกำลังความสามารถ 

  ๓. กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจน โดยให้มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
ท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 
  ๔. ต้องมีการประชุมวางแผนในการจัดทำแผนงานในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบแต่ละปีงบประมาณ
เพื่อลงในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
  ๕. ช่วยกันดูแล รักษาความสะอาด  

 ๖. อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปิดทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานเสร็จส้ินในแต่ละวัน 
  ๗. ข้อมูล/เอกสารต้องจัดให้เป็นระเบียบ หลังการใช้งาน 

ขอบข่ายกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณและคำของบประมาณเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ หรือ
คณะกรรมการสถานการศึกษา แล้วแต่กรณี 
 ๒. ใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
 3. อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
 4. การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 5. รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
 6. ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 7. ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
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 ๙. บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 1๐. วางแผนจัดหาพัสดุ - ครุภัณฑ์ 
 1๑. กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อ
เสนอต่อผู้อำนวยการ 
 1๒. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
 ๑๓. ควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายครุภัณฑ์ 
 1๔. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 1๕. การเบิกเงินจากเขตพื้นท่ี 
 1๖. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 ๑๗. การนำเงินส่งคลัง 
 ๑๘. การจัดทำบัญชีการเงิน 
 ๑๙. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 ๒๐. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๑. นายพิชิต  อุดมมา  รองผู้อำนวยการฯ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์ชัย  สาไพรวัน  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางศิริรัตน์ ชาวระ    ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๖. นายศตายุ  นุ่นสวัสด์ิ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๗. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุตรนคร  พนักงานราชการ   กรรมการ  
  ๘. นางสาวเบญจมาภรณ์  บำรุงภักดี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๙. นายธีรดนย์  เทศประสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
     ๑๐. นายศุภโชค  อุ่นวิเศษ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๑๑. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ   

  ๑๒. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์  ครูธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  ๑. นายพิชิต  อุดมมา  รองผู้อำนวยการฯ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายธีรดนย์  เทศประสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๕. นางสาวเบญจมาภรณ์  บำรุงภักดี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๖. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์  ครูชำนาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์  ครูธุรการ                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
  1. ควบคุม ดูแล การดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี ภารกิจในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ โดยประสานงานกับ
ฝ่ายบริหารและทุกกลุ่มงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  2. รายงานผลการดำเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาในการ
ดำเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา 
  3. วางแผน กำหนดโครงการ/งานหรือกิจกรรมกลุ่มบริหารงบประมาณ มีการปฏิบัติภารกิจด้วยความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/การใช้งบประมาณแต่ละปีงบประมาณ/ไตรมาส/ปีการศึกษา 
  5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑. นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
  
มีหน้าที่ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ มีภาระงานด้านการบริหารและอำนวยการตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการ ในการกำกับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอำนวยการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้อำนวยการมอบหมาย รายละเอียดหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
   1. วางแผน กำกับ ดูแล งานในกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ 
   2. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารงบประมาณในส่วน 
งานท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกลุ่มบริหารงบประมาณ กรณีท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
   3. ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริหารงบประมาณ กล่ันกรองภาระงาน  
ท่ีได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้องเรียบร้อยก่อนนำเสนอ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่น  ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. งานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
 ๑. นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ  ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าแผนงบประมาณ 
 ๒. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์  ครูชำนาญการ  รองหัวหน้าแผนงบประมาณ 
 ๓. นางสาวเบญจมาภรณ์  บำรุงภักดี ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
  ๔. นายธีรดนย์  เทศประสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ 
 ๕. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์  ครูธุรการ       กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณของโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีรายละเอยีดหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
   1. วิเคราะห์และการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 
   ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ๓. จัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 
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   ๔. ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
   ๕. กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณภายในสถานศึกษา 
   ๖. งานรายผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. งานจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
๑. นางยุวรรณ สาขา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒. นายพิชิต อุดมมา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๓. นางศิริรัตน์ ชาวระ   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
๔. นางสาวชบาไพร มนต์อินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๕. นายศตายุ  นุ่นสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ของกลุ่มกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ มรีายละเอยีดหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
   1. วิเคราะห์และการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ของกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
ประจำปงีบประมาณ 
   ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
กลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
   ๓. ขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
   ๔. กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณภายในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
   ๕. งานรายผลการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ ของกลุ่มกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์     
 1. นางสาวชบาไพร   มนต์อินทร์    ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุตรนคร    พนักงานราชการ              เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
 
มีหน้าที่ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปโดยความถูกต้อง 
ตามระเบียบทางราชการ รายงานผลการดำเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รายละเอยีดหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
   ๑. ควบคุมดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ตรวจรับลงทะเบียน รับผิดชอบการศึกษา
ดำเนินการควบคุมดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือตามคำส่ังของโรงเรียนโดย
คำนึงถึงความประหยัด ได้วัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
   ๒. ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีวัสดุและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ หรือมีการลงทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินและส่ิงก่อสร้างไว้ 
ท่ีโรงเรียนควบคุมการเบิก - จ่ายพัสดุการยืมพัสดุดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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   ๓. ติดตามดูแลการปรับซ่อมและปรับปรุงรักษาพัสดุ/ดำเนินการแนะนำวิธีการใช้และรับซ่อม
ปรับปรุงพัสดุของโรงเรียน 
 
   ๔. ดำเนินการตรวจสอบจำนวนพัสดุประจำปี รายงานตามกำหนดเวลา/ตรวจสอบพัสดุถาวร 
หลักฐานของการอนุมัติจำหน่ายและเอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขควบคุมดูแลการให้บริการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรภายในโรงเรียนได้รวดเรว็ทัน
กำหนดเวลา 
   5. ควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารหรือทะเบียนต่างๆท่ีจำเป็น จัดทำแบบรายงานแบบฟอร์ม 
ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
   ๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ-จัดจ้างก่อนให้ผู้บริหารลงนาม 
ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
   ๗. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.2523 
   ๘. ควบคุมดูแลการประเมินผลด้านงานพัสดุ มีการจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ 
สรุปรายงานผลทุกส้ินปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
   ๙. ปฏิบัติงานอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. งานการเงินและบัญชี 
๑. นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ       ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

        ๒. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์       ครูชำนาญการ         เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
        ๓. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์      ครูธุรการ          เจ้าหน้าท่ีบัญชี  

๔. นางสาวเบญจมาภรณ์  บำรุงภักดี      ครูอัตราจ้าง          ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 
มีหน้าที่ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
จัดทำหลักฐานการเงินและเอกสารการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและรักษาเงิน ปฏิบัติใหถู้กต้อง 
เรียบร้อยและปลอดภัย ตามระเบียบแนวปฏิบัติ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระเบียบครบทุกขั้นตอน ครบทุก
ประเภทของเงิน มีเอกสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงรักษาถูกต้องตามระเบียบกำหนด 
รายละเอยีดหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ก. งานหลักฐานการเงินและการบัญชีที่กำหนด ดังนี้ 
  1. เงินนอกงบประมาณ 
   1.1 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
   1.2 ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
   1.3 ใบเสร็จรับเงิน 
   1.4 สมุดเงินสด   
   1.๕ หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
   1.๖ สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
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   2. เงินงบประมาณ 
    2.1 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
    2.3 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
    ๒.๓ รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่าย 
   3. เงินรายได้แผ่นดิน 
    3.1 ใบเสร็จรับเงิน 
    3.2 สมุดเงินสด 
    3.3 ใบนำส่งหรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก 
    ๓.๔ รวบรวมหลักฐานการเบิก-จ่าย 
   4. รายงาน 
    4.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
    4.2 รายงานงบเทียบยอดธนาคาร 
    4.3 รายงานประเภทเงินคงเหลือ 
    4.4 รายงานทะเบียนคุมเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันส้ินเดือน 
    4.5 รายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันส้ินปีงบประมาณ 
    4.๖ รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

 ๕. ภาระงานอื่น ๆ 
  ๕.๑ จัดทำสัญญายืมเงิน 
  ๕.๒ นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

   ๕.๓ รวบรวมหลักฐานเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี 
   ๕.๔ รวบรวมหลักฐานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
   ๕.๕ เบิกเงินจากธนาคาร 
   ๕.๖ ทำทะเบียนคุมเช็ค 
   ๕.๗ เก็บเงินค่าเช่าสถานท่ีโรงอาหารแล้วนำส่งการเงิน ลงรับและออกใบเสร็จรับเงิน  
   ๕.๘. รวบรวมหลักฐานการเบิกเงินของข้าราชการครู (ไปราชการ/จัดกิจกรรม ฯลฯ) 
   ๕.๙ จัดทำ ภ.ด.ง.๑ก. (พิเศษ) พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราว 
   ๕.๑๐ จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
   ๕.๑๑ นำส่งเงินสมทบประกันสังคมลูกจ้าง 
   ๕.๑๒ จ่ายเงินเดือนครูอัตราจ้าง/คนเล้ียงวัว ฯลฯ 
   ๕.๑๓ ทำทะเบียนคุมเงิน ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
   ๕.๑๔ ส่งภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ณ สำนักงานสรรพากร อ.เมืองสกลนคร 

  ๕.๑๕ รายงานค่าสาธารณูปโภครายเดือน/ไตรมาส 
  ๕.๑๖ ส่งหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการ  

   ๕.๑๗ ชำระเงินค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้าโรงเรียน 
   ๕.๑๘ ทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 

  ๕.๑๙ ทำทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 
  ๕.๒๐ ทำทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
  ๕.๒๑ ทำบัญชีสมุดเงินสด 
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 ข. การรับเงิน - จ่ายเงิน 
 ค. งานเก็บรักษาเงิน 
 ง. งานควบคุมและตรวจสอบ 
 จ. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๗. งานพัฒนาระบบข้อมูลและการดำเนินงาน ITA 
 ๑. นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ      ครูชำนาญการพิเศษ      หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูล  
 ๒. นางสาวชบาไพร   มนต์อินทร์       ครูชำนาญการพิเศษ        รองหัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูล 
 ๓. นางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์      ครูชำนาญการ       ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบข้อมูล 
 ๔. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุตรนคร     พนักงานราชการ      ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบข้อมูล 
      ๕. นางสาววิจิตรา  จันนามวงค์     ครูธุรการ       ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบข้อมูล  
      ๖. นายธีรดนย์  เทศประสิทธิ์      ครูอัตราจ้าง                   ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบข้อมูล   
      ๗. นางสาวเญจมาภรณ์  บำรุงภักดี     ครูอัตราจ้าง       ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบข้อมูล 
 
มีหน้าที่ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบข้อมูลและรายงานผลการใช้งบประมาณ ระบบ ITA 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
รายละเอยีดหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานตามโครงการ 
  ๒. ประเมินผลการใช้งบประมาณและการดำเนินงานตามโครงการ 
  ๓. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณเมื่อส้ินปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
   ๔. ตรวจสอบ ประสานงาน ติดตามการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในของทุกกลุ่มงาน 
  ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานทุกส้ินปีการศึกษา/ปีงบประมาณ/ไตรมาส 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่น ท่ีได้รับมอบหมาย 
 


