
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

ที่ 89 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

 
            เพ่ือให้การบริหารงานของกลุ่มการบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา  2563  
มีการบริหารงานที่มคีวามคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้
จากบริการมาใช้บริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน  จึงขอแต่งตั้ง
เจ้าหน้าทีง่านงบประมาณ  กลุ่มการบริหารงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. ฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 1.2  นางสาวขนิษฐา  ก้อนเพชร ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 1.3  นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 1.4  นางสาวพนารัตน์  รอดภัย ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 

 บทบาทและหน้าที่ 
 ให้คำปรึกษา  ชี้แนะ  นิเทศ  กำกับติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานของงานบริหาร
งบประมาณ  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของราชการ   
  

 2.  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
2.1  นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์   ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.2  นางสาวพนารัตน์ รอดภัย  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.3  นางวรารินทร์  แก้วแดง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.4  นางจิราพร          รื่นฤทธิ์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.5  นางสง่า  นิลคน  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.6  นายภานุพันธ์    ภักด ี  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.7  นางสมบัวคำ        กองสิงห์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.8  นางสาวมนฐ์ญภัทร   ศิริวัฒพงศ์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.9 นายปุณรัตน์   จันแรง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.10 นางสุมณฑา           คงเอียง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.11 นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.12 นางสาววิภาพร    นันทศรี  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 



2.13 ว่าที่ ร.ต. ชาลี       เลินไธสง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.14 นางสาววัฒนา   วัฒนสุวกุล ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.15 นายเดชณรงค์   มาบัว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.16  นางสาวณัฐสุดา เพ็งสร้อย ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.17  นางสุพีร์รญา    ปัญญาคำ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.18   นายภัทรพล  อรุณ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.19  นางสาวสุจินดา ระฆัง  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.20  นางสาวพีรพิมล  นะวะมวัฒน์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.21  นางสาวสุพรรณี พลอยแดง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

        2.22  นางสาวณัฐณาภรณ์     พัฒนโพธิ์ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
        2.23  นางสาวดลนภา  คตภูธร  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
        2.24  นางนวสร  นราศรี  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
        2.25  ว่าที่ ร.ต.หญิงจรรยา บูรณสมภพ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 

2.26  นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
บทบาทหน้าที่ 

1.  ปรับปรุงและพัฒนางานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
    2.  วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
    3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
 3.  งานการวางแผนการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ  นางสมบัวคำ  กองสิงห์ 
          นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ 
   บทบาทและหน้าที่ 
            3.1 แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์ 
                    3.1.1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษา สนองความต้องการของชุมชุนและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชน องค์กร สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
                    3.2.2  เสนอแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา
รับทราบ 
                    3.2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 
            3.2 แผนปฏิบัติการประจำปี 
                    3.2.1  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                    3.2.2  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของนโยบายและกรอบแนวทางของสถานศึกษาและตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมกับทรัพยากรของสถานศึกษาหรือที่สถานศึกษาจัดหาได้เอง 
                    3.2.3  เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 



 
        4. งานการจัดตั้งงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ  นางสมบัวคำ  กองสิงห์ 
          นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ 
บทบาทและหน้าที่ 
            4.1  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและดัชนีชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
            4.2  วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาแผนงาน งาน/โครงการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดตั้งเป็น
แผนงบประมาณของสถานศึกษา 
            4.3  จัดทำแผนงบประมาณตามแผนงาน งาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัด ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            4.4  วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน งาน/โครงการ และจัดตั้งงบประมาณของ
สถานศึกษาเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
            4.5  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษาเสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            4.6  ทำข้อตกลงบริการสาธารณะโดยมีเป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
        
 5. การจัดสรรงบประมาณ   ผู้รับผิดชอบ  นางสมบัวคำ  กองสิงห์ 
            บทบาทหน้าที่ 

  5.1  การจัดสรรงบประมาณ 
                   5.1.1  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่
การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
                    5.1.2  จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการที่
สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
                    5.1.3  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษา 
                    5.1.4  แจ้งจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้กับหน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ 
            5.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
                    5.2.1  จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือขอใช้งบประมาณไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    5.2.2  เบิกจา่ยงบประมาณประเภทต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
                    5.2.3 อนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการที่ได้รับงบประมาณ 
            5.3 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                    โอนเงินงบประมาณวงเงินรวมต่างประเภทงบรายจ่ายของแต่ละแผนงานงาน/โครงการ               
ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
            5.4 การรายงานผล 
                     รายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยแสดงรายละเอียด ผลผลิต
และผลลัพธ์ของแผนงาน งาน/โครงการ ตามแบบที่กำหนดไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 



       6. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ 
 
 บทบาทหน้าที่ 
            6.1 การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ 
                    6.1.1  กำหนดแผนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
                    6.1.2  วางแผน ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา 
                    6.1.3  สอบทานระบบการปฏิบัติงาน 
                    6.1.4  สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
                    6.1.5  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
            6.2  การประเมินผลการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงาน 
                    6.2.1  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
                    6.2.2 วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
                    6.2.3  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานในสถานศึกษา 
 
       7. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 
  (1)  นางวรารินทร์   แก้วแดง   หัวหน้า 
  (2)  นางสาวพนารัตน์  รอดภัย   ผู้ช่วย 
  (3)  นางสาวณัฐสุดา เพ็งสร้อย  ผู้ช่วย 
  (4)  นางสุพีร์รญา   ปัญญาคำ  ผู้ช่วย 
  (5)  นางสาวสุพรรณี พลอยแดง  ผู้ช่วย 
  
            7.1 งานการระดมทรัพยากร  ผู้รับผิดชอบ  นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ 

นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย 
นางสาวพนารัตน์  รอดภัย 

   บทบาทหน้าที่ 
                    7.1.1 ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรม งานโครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้เงินเพิ่มเติมจากประมาณท่ีตั้งไว้ เพ่ือจัดลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
                    7.1.2 ศึกษาวิเคราะห์แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
                    7.1.3  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ แหล่งการสนับสนุน 
เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
                   7.1.4 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
                    7.1.5 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณ 
 



            7.2  ทุนการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ     นางวรารินทร์  แก้วแดง 
            นางสาวสุพรรณี  พลอยแดง 
   บทบาทหน้าที่ 
                    7.2.1 สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การ
รับทุนทุกประเภท 
                    7.2.2 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา โดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อม
กับให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
                    7.2.3 วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษา จากบุคคล หน่วยงาน องค์กร และ
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 
                    7.2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
การศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
                    7.2.5 สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 
            7.3 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ             นางวรารินทร์  แก้วแดง 
   บทบาทหน้าที่ 
                   7.3.1 สำรวจความต้องการของนักเรียน และคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
                   7.3.2 ประสานการกู้ยืมเพ่ือการศึกษากับหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
                   7.3.3 สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
                   7.3.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
            7.4  การจัดการทรัพยากร  ผู้รับผิดชอบ      นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย 
   บทบาทหน้าที่ 
                    7.4.1 สำรวจ และจัดทำข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
                    7.4.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้
เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนและสถานศึกษา 
                    7.4.3 ใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                    7.4.4 ดำเนนิการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
 
            7.5  การจัดหารายได้และผลประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย 

นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ 
   บทบาทหน้าที่ 
                    7.5.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่
นำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 
                    7.5.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ บริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                    7.5.3 จัดหารายได้ผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษาเงิน เบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



 
 7.6  งานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ผู้รับผิดชอบ   นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ 
            
 บทบาทหน้าที่ 
  7.6.1  ศึกษาระเบียบ  เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมครูและผู้ปกครอง  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
ตรวจสอบได้ 
  7.6.2  ดำเนินการ  ประสานงาน  จัดตั้ง  และประชุมคณะกรรมการชมรมครูและผู้ปกครอง
ให้เป็นไปตามวาระ   
  7.6.3  รับสมัครสมาชิก  จัดเก็บเงินบำรุงชมรมให้เป็นไปตามระเบียบ  จัดทำรายงานรายรับ 
รายจ่ายให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 
  7.6.4  วางแผนเพื่อหารายได้สำหรับการนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของชมรม  จัดเก็บ
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
  7.6.5  รายงานผลการดำเนินงาน  งานการเงินของชมรมต่อสมาชิกชมรม 
 
       8. การบริหารการเงิน ผู้รับผิดชอบ 

(1) นางสาวพนารัตน์   รอดภัย   หัวหน้า 
(2) นางสาวจารุวรรณ   เครืออ่อน  ผู้ช่วย 
(3) นางสาววัฒนา   วัฒนสุวกุล  ผู้ช่วย 
(4) นางสาวณัฐสุดา   เพ็งสร้อย   ผู้ช่วย 
(5) นางสาวณัฐณาภรณ์     พัฒนโพธิ์  ผู้ช่วย 

 
บทบาทหน้าที่ 

            8.1 การเบิกเงินจากคลัง 
                    ยื่นเรื่องขอเบิกเงินพร้อมหลักฐานสำหรับรายการที่มิได้จัดสรรและกำหนดให้เบิกเป็นเงินก้อน 
เช่น เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เขตพ้ืนที่การศึกษา เว้นแต่กรณีการขอเบิกเงินสำหรับเงิน
งบประมาณท่ีจัดสรรและกำหนดให้เบิกเป็นวงเงินรวม ไม่ต้องยื่นเรื่องให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
            8.2  การรับเงิน 
                    รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
           8.3  การเก็บรักษาเงิน 
                    เก็บรักษาเงินที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 

8.4 การจ่ายเงิน 
                    8.4.1 จ่ายเงนิที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรหรือผู้มีสิทธิโดยตรง เว้นแต่กรณีที่เป็น
อำนาจจ่ายของคลัง และท่ีคลังกำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้จ่าย 
                    8.4.2  หักเงนิภาษ ีณ ที่จ่ายและนำเงินที่หักส่งตามอำนาจหน้าที่ 
           8.5  การนำส่งเงิน 
                    นำส่งเงินที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยนำส่งคลังโดยตรงหรือนำส่งคลังผ่านธนาคาร 
 
 



       9. การบริหารบัญชี    ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมนฐ์ญภัทร  ศิริวัฒพงศ์ 
 บทบาทหน้าที่ 
            9.1 การจัดทำบัญชีการเงิน 
                    จัดทำบัญชีเฉพาะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
            9.2 การจัดทำทะเบียนทางการเงิน 
                    จัดทำทะเบียนเฉพาะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา 
            9.3 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
                    จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
            9.4 การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
                    จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพ่ือจำหน่ายจ่ายแจก 
 
       10. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์   ประกอบด้วย 

(1) นายภานุพันธ์   ภักด ี  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
(2) นายปุณรัตน์   จันแรง  เจ้าหน้าที่ 
(3) นางสาววิภาพร   นันทศรี  เจ้าหน้าที่ 
(4) นายเดชณรงค์    มาบัว  เจ้าหน้าที่ 
(5) นายภัทรพล    อรุณ  เจ้าหน้าที่ 
(6) นางสาวสุจินดา   ระฆัง  เจ้าหน้าที่ 
(7) นางสาวพีรพิมล    นะวะมวัฒน์ เจ้าหน้าที่ 

 
บทบาทหน้าที่ 

            10.1 การวางแผนจดัหาพัสดุ 
                    วางแผนจัดหาพัสดุปีปัจจุบัน และล่วงหน้า 3 ปี เฉพาะส่วนที่จะจัดหาเองหรือที่จะร่วมมือกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนจัดหา 
           10.2 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                    กำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เว้นแต่กรณีท่ีมีแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว 
            10.3 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
                    พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุในระดับสถานศึกษา 
 
            10.4 การจัดหาพัสดุ 
                    จัดหาพัสดุด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
ดำเนินการเองหรือร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน จัดหาตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 
            10.5 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
                     ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาตามที่
ระเบียบ กฎหมายกำหนด 



           10.6 การจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ 
                    จัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
 

 11.  งานยานพาหนะ     ผู้รับผิดชอบ  ว่าที่ร้อยตรีชาลี   เลินไธสง   
                    นางสาวณัฐณาภรณ์     พัฒนโพธิ์      
 บทบาทหน้าที่ 

  11.1  ตรวจสอบสภาพ  ดูแลรักษายานพาหนะของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ 
  11.2  ดำเนินการต่อทะเบียน  และประกันภัยรถยนต์  ตามระยะที่กำหนด   
  11.3  ดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  ค่าซ่อมแซม  บำรุงรักษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  เพ่ือเบิกจ่ายต่อราชการ 
  11.4  ดำเนินการจัดทำแบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง   
  11.5  ทำทะเบียนคุมการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  ทะเบียนคุมระยะทางการใช้รถของราชการ  
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 12.  งานสวัสดิการร้านค้า  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ประกอบด้วย 

   (1)  นางสง่า     นิลคน     หัวหน้า 
   (2)  นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์          ผูช้่วย 
   (3)  นางจิราพร    รื่นฤทธิ์     ผู้ช่วย 
   (4)  นางสาวมนฐ์ญภัทร  ศิริวัฒพงศ์    ผู้ช่วย  
   (5)  นางสาวดลนภา คตภูธร     ผู้ช่วย 
   (6)  นางสาววัฒนา วัฒนสุวกุล           ผู้ชว่ย 
   (7)  นางสาวนาตยา ชาวเกาะใหม่        ผู้ช่วย 
   (8)  นางสาวณัฐสุดา เพ็งสร้อย            ผูช้่วย 
   (9)  นางสาวสุจินดา ระฆัง              ผู้ช่วย 
   (10)  นางนวสร  นราศรี              ผู้ช่วย 
   (11)  ว่าที่ ร.ต.หญิงจรรยา  บูรณสมภพ       ผู้ช่วย 
   (12)  นางสาวสุพรรณี พลอยแดง           ผู้ช่วย 
   (13)  นางสาวณัฐณาภรณ์     พัฒนโพธิ์   ผู้ช่วย 
 

บทบาทหน้าที่ 
 12.1  บริหารงานสวัสดิการร้านค้า  จัดหาสินค้ามาบริหารแก่นักเรียน  ครูและบุคลากรของ

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาในนราคายุติธรรม 
 12.2  จัดทำระเบียบการบริหารงานสวัสดิการร้านค้า   
 12.3  จัดระบบการนำเงินฝากธนาคาร  จัดทำระบบบัญชีการเงิน  บัญชีสินค้า  ให้เป็น

ปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 
 12.4  สรุปรวบรวมผลการดำเนินงาน  รายงานผลเสนอผู้บริหารทุกไตรมาส 
 
 



 13. งานสำนักงาน  และประเมินผลฝ่ายการบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
   (1)  นางสุมณฑา     คงเอียง     หัวหน้า 
   (2)  นางจิราพร  รื่นฤทธิ์               ผู้ชว่ย 
 บทบาทหน้าที่ 

13.1  งานประเมินผลฝ่ายการบริหารงบประมาณ 
            13.1.1  รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการบริหารงบประมาณ 
            13.1.2  ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานเพ่ือเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 

13.2  งานสำนักงานฝ่ายการบริหารงบประมาณ 
       13.2.1  วางแผนการปฏิบัติงาน  งานสำนักงาน  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
       13.2.2  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
       13.2.3  ร่าง  โต้ตอบ  พิมพ์  ตรวจเสนอ  และจ่ายหนังสือราชการและเอกสารของฝ่าย 

งบประมาณ   ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและติดตามให้แล้วเสร็จทันเวลา 
       13.2.4  นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
       13.2.5  รวบรวมข้อมูลสถิติและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

                            ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เรียบร้อย  ถูกต้อง  บังเกิด
ผลดีแก่ราชการต่อไป 
  
    

                          ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่   1  เมษายน   พ.ศ.   2563     เป็นต้นไป   
                                     สั่ง   ณ   วันที่  1  เมษายน   พ.ศ.    2563 

 
 

 
 

(นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 




