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ค ำสั่งโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 
ที่ ๐๔๘/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

  อ้ำงถึงประกำศโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก เรื่อง ประกำศโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกำศ ณ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๔ 

  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำน ในกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่
รับผิดชอบงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ 
นำงพนอ  เกษประสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพ แก้วบังเกิด  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
นำงพิกุล  เจ็กอยู่   ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสุภำวดี  พุฒจำด  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำววิวรรธนี  ยอดโปร่ง คร ูวิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวพธู  ทองดี  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
นำงสำวสุภำวดี  ยอดยิ่ง  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
นำงสำววำริณี  หอมหวล  ครู วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 นางศลิษา  ช านาญช่าง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

บทบาทหน้าที่  
๑.  ปฏิบัติหน้ำที่สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
๒.  ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ในกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  
๓.  ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกรณีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ได้  
๔.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๑. กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 
      นางศลิษา  ช านาญช่าง    หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 

๕.๑  งานธุรการ/สารบรรณ 
 นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  หัวหน้ำ 
 นำงสำววำริณี  หอมหวล  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่  
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
๒.  ด ำเนินกำรรับ – ส่ง/เอกสำรทั้งภำยใน จำกงำนธุรกำรสำรบรรณโรงเรียน ติดตำม

กำรรับ – ส่ง หนังสือกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๓.  ร่ำงหนังสือติดต่อกับส่วนรำชกำร บุคคล ผู้ปกครองและหน่วยงำนต่ำงๆ 
๔.  ลงทะเบียนรับ – ส่งและแยกประเภทหนังสือ/เอกสำรทุกประเภท 
๕.  จัดเก็บหนังสือ/เอกสำรที่แยกประเภทแล้วเป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน 
๖.  ด ำเนินกำรท ำลำยหนังสือ/เอกสำรตำมระเบียบทำงรำชกำร 
๗.  จัดท ำวำระและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
๘.  ขออนุมัติจัดซื้อ-จ้ำง จัดท ำทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนคุมกำรใช้เงินงบประมำณตำม

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  
๙.  ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนธุรกำรและเลขำนุกำรเสนอผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑๐.  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒. กลุ่มงานแผนงานและควบคุมภายใน 
 นางสุภาวดี  พุฒจาด หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและควบคุมภายใน 

บทบาทหน้าที่  
๑. ปฏิบัติหน้ำที่สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย  
๒. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกรณีผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่อยู่หรือไม่

สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๒.๑ งานแผนงานและค านวณต้นทุนผลผลิต 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง หัวหน้ำงำนแผนงำนและค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
นำงสำวน้ ำผึ้ง  สงสัย  แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
นำงแพรวนภำ  เมฆตำนี แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 นำยดนัย  ปำนศรี  แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
      บทบาทหน้าที่  

๑. ศึกษำ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ สภำพปัจจุบันปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น                     
ของโรงเรียน  

๒. ศึกษำและวิเครำะห์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียน นโยบำยของ
โรงเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร  

๓.  จัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำกำรศึกษำ ประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ กลุ่มงำนและงำนต่ำง ๆ  เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกำศ
และเผยแพร่ต่อสำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

๔. จัดท ำกรอบงบประมำณรำยจ่ำยระยะปำนกลำงให้สอดคล้องกับประมำณกำรรำยได้                     
ของโรงเรียนทั้งจำกเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ  

๕. จัดท ำค ำของบประมำณของสถำนศึกษำและกรอบงบประมำณกำรรำยจ่ำย ระยะปำนกลำง
และเสนอต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม  

๖. จัดท ำร่ำงข้อตกลงบริกำรผลผลิต (ข้อตกลงผลกำรปฏิบัติงำน) ของโรงเรียน  โดยมี
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
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๗. ประสำนงำนกับกลุ่มงำน กลุ่มสำระกำรเรียนและงำนต่ำง ๆ เพ่ือจัดท ำแผน โครงกำร/
งำนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็นตำมแผนกลยุทธ์นโยบำยของ
โรงเรียนและหน่วยงำนต้นสังกัดแล้วเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ประกำศ  

๘. ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมแผนงำน โครงกำร/งำนและงบประมำณตำมที่ได้รับกำร
จัดสรร เสนอรำยงำนต่อผู้บริหำรโรงเรียนเพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสม  

๙. รวบรวมแผนงำน โครงกำร/งำน  ที่ได้รับพิจำรณำอนุมัติแล้ว ด ำเนินกำรจัดท ำเป็น
รูปเล่ม และเผยแพร่แก่กลุ่มงำน  กลุ่มสำระกำรเรียนและงำนต่ำง ๆ  

๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๒.๒ งานควบคุมภายใน 

นำงสุภำวดี  พุฒจำด   หัวหน้ำ 
นำงสำวพธู  ทองดี   ผู้ช่วย 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน ๔ ฝ่ำย ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและท ำปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนจัดระบบควบคุมภำยใน  
๒. วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยในโดยประสำนงำนกับกลุ่มงำน กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้และงำนต่ำง ๆ  
๓. จัดท ำคู่มือกำรควบคุมภำยในโรงเรียนทั้งระบบ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนทุกกลุ่ม

งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ  
๔. นิเทศ ให้ปรึกษำและติดตำมกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยในแก่หน่วยงำน กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ และงำนต่ำง ๆ  
๕.  จัดท ำแบบรำยงำนต่ำง ๆ ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน เสนอผู้อ ำนวยกำรและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมเวลำที่ก ำหนด  
๖.  สรุปผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๗.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

๒.๓ งานก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง หัวหน้ำ 
นำงสำววำริณี  หอมหวล ผู้ช่วย 
นำงพิกุล  เจ็กอยู่  ผู้ช่วย 
นำงสุภำวดี  พุฒจำด  ผู้ช่วย 
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นำงสำวพธู  ทองดี  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่  
๑. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของ

โรงเรียน ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒. ออกแบบและจัดท ำแบบฟอร์มกำรติดตำมงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของ

โรงเรียนร่วมกับผู้รับผิดชอบงำน/โครงกำร  
๓. ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรับโครงกำร/งำนที่มีควำมเสี่ยงสูง 
๔.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๒.๔ งานประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง  หัวหน้ำ 
นำงสำววำริณี  หอมหวล  ผู้ช่วย 
นำงสุภำวดี  พุฒจำด   ผู้ช่วย 
นำงสำววิวรรธณี  ยอดโปร่ง  ผู้ช่วย 

บทบาทหน้าที่  
๑. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติงำนของโรงเรียนร่วมกับ

ผู้รับผิดชอบงำน / โครงกำร  
๒. จัดท ำข้อสรุปผลกำรตรวจสอบ ติดตำม นิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหำที่อำจท ำให้กำร

ด ำเนินงำนไม่ประสบผลส ำเร็จ เพ่ือให้โรงเรียนได้แก้ปัญหำได้ทันสถำนกำรณ์ 
๓. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรทำงเว็บไซด์ของโรงเรียน 
๔.  ประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินงำน โดยกำรประเมินแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ของโรงเรียนและจัดท ำรำยงำนสรุปผลเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำสรุปผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

๕.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๓. กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
    นางสาววาริณี  หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
    บทบาทหน้าที่ 

๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกำรเงินและบัญชี 
๒. ควบคุมกำรปฏิบัติงำนในระบบ GFMIS  ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 
๓. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 
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๔.  เสนอร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเบิกจ่ำยเงินและปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง 

๕. ด ำเนินกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำส่งเงิน กำรโอน
เงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๖. เสนอแผนกำรใช้งบประมำณวงเงินรวม  เพ่ือขออนุมัติเงินประจ ำงวดผ่ำนคลังจังหวัดไปยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรวบรวมเสนอต่อส ำนักงบประมำณ  

๗. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนและ
จัดเก็บ รวบรวมเอกสำร  กำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องและปลอดภัย 

๘. ควบคุม  ดูแล ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินของกลุ่มงำน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ 
ให้เป็นไปตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง  

๙. ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีทุกประเภทตำมระเบียบของทำงรำชกำรให้ครอบคลุมกำรรับ – 
จ่ำยเงินทุกประเภทและสรุปรำยกำรบัญชีทุกวันท ำกำร 

๑๐. ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยกำรเงินคงเหลือประจ ำวัน
และเงินฝำกธนำคำรรวมทั้งตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป 

๑๑. นิเทศ  ติดตำมและบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่บุคลำกรเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติกำรใช้
จ่ำยเงิน  

๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๓.๑ งานการเงินและบัญชี 

นำงสำววำริณี  หอมหวล   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
นำงสำวสุภำวดี  ยอดยิ่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   
บทบาทหน้าที่  
๑.  จัดท ำหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเงินและกำรบัญชีที่ก ำหนดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง  
๒.  รับเงินให้ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
๓.  จ่ำยเงินให้ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
๔.  เก็บรักษำเงินให้ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
๕.  ควบคุมและกำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณให้ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
๖.  กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนและจัดเก็บ                  

รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินให้ถูกต้องและปลอดภัย 
๗.  เบิกจ่ำยเงินของกลุ่มงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำงๆให้เป็นไปตำมระเบียบ                                               

ของกระทรวงกำรคลัง  
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๘.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินจำกคลังจังหวัด กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน              
กำรโอนเงิน กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังและหน่วยงำน             
ต้นสังกัดก ำหนด  

๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 นางสาววิวรรธณี  ยอดโปร่ง  เจ้าหน้าที่บัญชี    

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำรำยงำนกำรรับ – จ่ำยเงินงบประมำณและนอกงบประมำณประจ ำเดือนส่งหน่วยงำน                     

ต้นสังกัดตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
๒. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี โดยจดัท ำงบแสดงสถำนะกำรเงินส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ /

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลำงตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด  

๓. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยและจัดท ำบัญชีคือจ่ำยเงินเดือน  เงินวิทยฐำนะ  ค่ำจ้ำงชั่วครำว 
ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบ้ำน  ค่ำรักษำพยำบำล  ค่ำกำรศึกษำบุตร  ค่ำวัสดุ  ครุภัณฑ์  ค่ำสำธำรณูปโภค               
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  เงินสมทบประกันสังคมและเงินสวัสดิกำรอื่น ๆ โดยจัด
รวบรวมและเก็บรักษำหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้องเรียบร้อยและปลอดภัย  

๔.  จัดท ำข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและบัญชีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำงำนกำรเงิน                 
และบัญชี  

๕.  ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ผู้ตรวจสอบบัญชี 
บทบาทหน้าที่ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ (อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง) 
๑.  ตรวจบัญชีรำยวันเงินสด ว่ำมีกำรลงรำยกำรรับ รำยกำรจ่ำยถูกต้องตำมหลักฐำนข้อเท็จจริง

หรือไม ่ลงบัญชีเงินสดเป็นปัจจุบันหรือไม่ และถูกต้องตรงตำมระบบบัญชีส ำหรับหน่วยงำนย่อยหรือไม่ 
     ๒. ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันและรำยงำนประเภทเงินคงเหลือ ดูว่ำยอดเงินคงเหลือ
ตรงกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดหรือไม่ 

๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๓.๒ งานปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
นำงสำววำริณี  หอมหวล   หัวหน้ำ 
นำงศลิษำ  ช ำนำญช่ำง   ผู้ช่วย 

  คุณครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ ผู้ชว่ย 
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บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนบริหำรงบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 
๒. ร่วมมือกับครูที่ปรึกษำ ศึกษำและคัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๓ ทีมี่

คุณสมบัติตำมเกณฑ์พิจำรณำที่ สพฐ.ก ำหนด เพ่ือขอรับเงินปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน 
๓. จัดท ำทะเบียนประวัติประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 
๔. เบิกจ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (เงินอุดหนุน

ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน)  ให้แก่นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดกรองตำมข้อที่ ๒  ตำมระเบียบ 
๕. ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนรำยงำนผลกำรเรียนต่อหัวหน้ำสถำนศึกษำ

เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๓.๓ งานสาธารณูปโภค 
นำงสำววำริณี  หอมหวล  หัวหน้ำ 
นำงสำววิวรรธณี  ยอดโปร่ง ผู้ช่วย 
นำงสำวสุภำวดี  ยอดยิ่ง  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนบริหำรค่ำสำธำรณูปโภค 
๒. ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
๓. นิเทศติดตำมก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๔ งานการจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
นำงสำววำริณี  หอมหวล  หัวหน้ำ 
นำงสำววิวรรธณี  ยอดโปร่ง ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ 
๒. ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ 
๓. นิเทศติดตำมก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำเมื่อสิ้นสุดโครงกำร 
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๔.  กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
     นางพิกุล  เจ็กอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 

๔.๑ งานพัสดุและสินทรัพย์ 
  นำงพิกุล  เจ็กอยู่  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำทีพั่สดุ 
บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
๒.  ควบคุมดูแลด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดท ำและจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบของทำง

รำชกำร  
๓.  ตรวจสอบและเสนอควำมเห็นชอบในกำรรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของกลุ่มบริหำรงำน

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และงำนต่ำง ๆ  
๔.  ควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุและดูแลกำรบ ำรุงรักษำพัสดุของโรงเรียน  
๕.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้น้ ำมันรถยนต์รำชกำร จัดท ำบัญชีรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุง  
๖.  จัดท ำเอกสำรและแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนบริกำรพัสดุและสินทรัพย์  เพ่ือเผยแพร่  

และให้บริกำร  
๗.  นิเทศ  แนะน ำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรพัสดุและสินทรัพย์แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
๘.  ติดต่อประสำนงำนด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์และสินทรัพย์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๙.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 

๔.๒  งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
      นางสุภาวดี  พุฒจาด  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. วำงระบบและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับจัดหำ กำรซื้อ กำรจ้ำง กำรเก็บรักษำและกำรเบิกจ่ำย  

พัสดุ กำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 
๒. ควบคุมดูแลด ำเนินกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง จัดท ำและจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบทำง

รำชกำร 
๓. จัดท ำเอกสำรและแบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใช้ในงำนบริกำรพัสดุและสินทรัพย์  เพ่ือเผยแพร่                   

และให้บริกำร 
๔. จัดท ำเอกสำรรำยงำนขอซื้อ หรือขอจ้ำง  ตำมคุณลักษณะแบบรูปรำยกำรของพัสดุ  

ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ 
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๕. จัดซื้อ  จัดจ้ำง โดยตรวจสอบงบประมำณ  รำยละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพำะ  จัดท ำ
ประกำศ  จ่ำย/ขำยแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร จัดท ำสัญญำและ
เมื่อตรวจรับงำนให้มอบเรื่องแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  เพื่อท ำกำรขออนุมัติเบิกจ่ำยให้แก่ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง
ต่อไป 

๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๔.๓  งานจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
  นำงสำวพธู  ทองดี เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนครุภัณฑ์  

  นำงสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์  เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนวัสดุกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
    นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์      เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนวัสดุกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

    นำงแพรวนภำ เมฆตำนี  เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนวัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล, 

    นำงสำวสุจิตรำ แสงเงิน  เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนวัสดุกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำน 
๒.  จัดท ำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมที่รำชพัสดุตำมระเบียบ                               

ของทำงรำชกำร   
๓.  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืม  กำรโอน  กำรแลกเปลี่ยนพัสดุและกำรตรวจสอบพัสดุ

ประจ ำปีให้เป็นไปตำมระเบียบรำชกำร  
๔.จัดท ำข้อมูลและรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์  ตำมท่ีหน่วยงำนต่ำง ๆ                           

ขอควำมร่วมมือ 

๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๔.๔  งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี 
นำงพิกุล  เจ๊กอยู่  หัวหน้ำ 
นำงสำวพธู  ทองดี  ผู้ช่วย   

 นำงสุรีวรรณ  ภู่ระหงษ์  ผู้ช่วย  
   นำงสำวมัสริน  ชุ่มอินจักร์       ผู้ช่วย 

   นำงแพรวนภำ เมฆตำนี  ผู้ช่วย , 

นำงธัญณัช  สีขำว   ผู้ช่วย 
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บทบาทหน้าที่  
๑.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนของงำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
๒.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับ – จ่ำยพัสดุ ประจ ำปี  
๓.  ด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปีและรำยงำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องตำมระเบียบ

รำชกำร 
๔.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

๔.๕  งานจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ 
นำงพิกุล  เจ็กอยู่  หัวหน้ำ 
นำงสำวพธู  ทองดี  ผู้ช่วย 
บทบาทหน้าที่  
๑. จัดท ำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงทุกประเภทของสถำนศึกษำ 
๒. ประสำนงำนและวำงแผนในกำรใช้พ้ืนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ

กำรศึกษำ 
๓. ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำประโยชน์ที่รำชพัสดุ กำรใช้ 

และกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

๕. งานธนาคารโรงเรียน 
นำงสำวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง หัวหน้ำงำนธนำคำรโรงเรียน 
นำยสุทธิพร  จันทร์ฝอย  ผู้ช่วยงำนธนำคำรโรงเรียน 
บทบาทหน้าที่  

๑.  เสนอร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งนักเรียนเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนธนำคำรโรงเรียน 
๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนธนำคำรโรงเรียน 
๓.  ด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ด้วยควำมรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังตำมแนวคิดหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนธนำคำรโรงเรียนต่อคณะครู  นักเรียน                       

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
๕.  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๖.  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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ให้ผู้ที่มีชื่อตำมค ำสั่งนี้ ศึกษำ วิเครำะห์ คู่มือ กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
โรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
โรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) ให้เข้ำใจ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับทรำบ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๔ 

  
 
             (นำงพนอ  เกษประสิทธิ์) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไกรในวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก 


