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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ นางปาริชาติ แก้วเสมอตา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานประกอบด้วยงานดังนี้ 
  1.1 งานบริหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ นางกาญจนา เตชะสร 
และนางปาริชาติ แก้วเสมอตา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. รวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการที่เก่ียวกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   2. จัดทําแนวปฏิบัติหรือคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานทุกงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
   4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 งานธุรการกลุ่มงาน นางสาวกษมา อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทําทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ให้เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดทําวาระการประชุม 
 3. จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มงานและจัดส่งรายงานการประชุมเสนอ

ผู้บริหาร 
1.3 บริหารการเงินและบัญชี นางปาริชาติ แก้วเสมอตา นายผดุงศักดิ์ เงินใส นางสาวกษมา 

อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ดําเนินการด้านการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 วิธีการรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
และเงินรายได้แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ง
คลังในหน้าที่ของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ.2520 หรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง การขออนุมัติวงเงินและวงเงินนําฝากธนาคารของ
ส่วนราชการและสถานศึกษา การมอบอํานาจเกี่ยวกับรายได้ สถานศึกษา 
หลักเกณฑ์อัตราและวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2549 

1.3 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การรับ
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคในทางราชการ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้
งบประมาณงบเงินอุดหนุน 
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1.4 การนําส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านธนาคารหรือส่งส่วนราชการผู้เบิกต้นสังกัดแยกตาม
ประเภทของเงิน เพ่ือนําส่งคลังจังหวัดและบันทึกการเงินส่งในทะเบียนคุมเงิน
รายได้แผ่นดิน พร้อมทั้งสรุปยอดเงินคงเหลือและจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน 

1.5 จัดเก็บรักษาเงิน หรือ เอกสารสําคัญเกี่ยวกับตัวเงินทุกประเภท ให้ เป็นระบบและ
ปลอดภัย  

 2. ดําเนินการด้านการจัดทําบัญชีการเงิน โดยดําเนินการดังนี้  
2.1 จัดทําบัญชีตามคู่มือการบัญชี สําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 และลงรายการรับ -

จ่ายเงินสดในสมุดบัญชีเงินสด ลงทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงินทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน เป็นต้น พร้อมทั้งสรุปยอดจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันและรายงานส่งเขตพ้ืนที่ภายใน 15 วัน ของเดือน
ถัดไป 

2.2 จัดทํารายการทางการเงินและงบการเงิน จัดหาแบบบัญชี ทะเบียน และรายงาน โดย
ถือปฏิบัติตามที่ระบบบัญชีที่กําหนด คู่มือการบัญชีสําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 
2515 และระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 

2.3 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี ทุกประเภท ให้เป็นระบบและถูกต้อง
ตามระเบียบที่กําหนด 

 1.4 งานพัสด ุ นางกาญจนา เตชะสร ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ นายไพรัตน์ อานัย ปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่  นางสาวจุรีพร พิโน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ นางสาวอัจฉะริยา คําจิ่ง ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

 1. ดําเนินการบริหารพัสดุ วิเคราะห์ วางแผนและดําเนินการด้านพัสดุให้สอดคล้ องกับ
หลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

 2. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริต ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฏกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 3. ดําเนินการด้านการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการใช้ และการบริหาร
พัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ทั้งการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบํารุงรักษาและการจําหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4. ดําเนินการจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ด้านข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC 

ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC การจัดเก็บขhอมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารพัสดุ ผ่านระบบ EMIS 
(Education Management Information System) 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.5 งานแผนงาน นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์  นายปิยวัฒน์ คําฟูบุตรกุลพัทธ์ และนายกมล ภูมิชัย 
เสถียร มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้
   1. ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือรองรับและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ โดยต้องสอดรับกับปรัชญาหรือธรรมนูญของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. และสพป. จัดทําเป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือ
แผนกลยุทธ์ 3 – 5 ปี ครอบคลุมการพัฒนาด้านผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการบริหารจัดการและชุมชน 

1.2 จัดวางทิศทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยกําหนด วิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Corporate Objective) และกําหนด
ประเด็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และแนว
ทางการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

   2. ดําเนินการจัดทํากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure Framework : MTEF) โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1 นําประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาการศึกษา กําหนดเป็นเป้าหมายความสําเร็จ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยมีกิจกรรมสําคัญ 
พร้อมเป้าหมายรองรับของปีปัจจุบัน ล่วงหน้าปีที่ 1 – 3 

2.2 นําต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จัดทําตามวิธีที่ สพฐ. กําหนด คํานวณเป้าหมายของปีปัจจุบัน 
และล่วงหน้าอีก 3 ปี เพื่อกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของแผนพัฒนาการศึกษา 

2.3 คํานวณรายรับที่จะได้มาซึ่งงบประมาณ และเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษาจาก
การนําต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนตามระดับชั้น คูณนักเรียนตามแผนการจัดชั้น
เรียนทีละภาคเรียน เพ่ือให้ทราบวงเงินงบประมาณ เพ่ือนําไปเป็นกรอบวงเงินที่ใช้
ปรับค่าใช้จ่ายของแต่ละปี 

  3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1 นําผลการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อน จุด

แข็งโอกาสและอุปสรรค รายมาตรฐาน เพ่ือกําหนดแนวทางผดุงรักษา หรือ
ปรับปรุงพัฒนา โดยเชื่อมโยงให้เห็นจุดปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างของสถานศึกษา 
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3.2 เชื่อมโยงประเด็นกลยุทธ์จากแผนพัฒนาสถานศึกษาและกลยุทธ์ของ สพฐ. เพ่ือ
ทบทวนภารกิจตามโครงสร้างของสถานศึกษา 

3.3 กําหนดกิจกรรมสําคัญ หรือโครงการหรือกิจกรรมในรูปแบบของ โครงการ เพ่ือผดุง
รักษาปรับปรุงและพัฒนากําหนดวงเงินของกิจกรรมสําคัญจากเกณฑ์ต้นทุนต่อ
หน่วยและเป็นไปตามกรอบวงเงินของ MTEF 

กําหนดผู้รับผิดชอบโครงสร้างและมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือแผนปฏิบัติงาน 
3.4 เสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
4. การขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ โดยดําเนินการดังนี้ 
4.1 จัดทํารายละเอียดของานและโครงการตามแนวปฏิบัติการประจําปี เสนอขออนุมัติ

หลักการตามระยะเวลาที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
4.2 จัดทําเอกสารสําคัญประกอบรายละเอียดของงาน โครงการเพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้

การทํางานเป็นไปตามรายละเอียดของขั้นตอนงาน/ โครงงาน 
  5. ประเมินกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ สพม. ต่อไป 
  6. วิเคราะห์ ออกแบบ รวบรวมและจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ด้านการ
วางแผนการบริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ EMIS (Education Management Information System) ข้อมูล
การตอบแบบสอบถามการศึกษาเพ่ือปวงชน (EFA) ข้อมูล จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักเขต
พ้ืนที่การศึกษาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ข้อมูลชุมชนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  7. ดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแผนที่กําหนด ตลอดจน
การการออกแบบโมเดลการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพภายในส่งเสริมสนับสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานเขต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายกัมพล สีสัน นายธนพล สุวรรณทอง  และ นายพันธกานต์ 
กระจ่างแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ประสานงานกับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
  2. จัดระบบสารสนเทศให้ง่ายและสะดวกในการทําข้อมูลต่าง ๆ 
  3. จัดทําเอกสาร สารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือการใช้ประกอบข้อมูลการบริหารสถานศึกษา 
และจัดเก็บข้อมูลข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ที่ สพฐ. กําหนด 
  4. ดําเนินการเก่ียวกับระบบไอซีทีของโรงเรียน อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
  5. บริการด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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  6. ประชาสัมพันธ์การพัฒนาโรงเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียนและของ สพม. 34 อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.7 งานระดมทรัพยากร นางสาวอรพิณ สนธิกุล มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1. ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2. จัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย พัสดุและสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  3. ดําเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  4. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.8 งานสวัสดิการ นางสาวกษมา อุดทาเรือน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  1. ดําเนินการด้านกองทุนสวัสดิการโรงเรียน บริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของกองทุน เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์แก่มวลสมาชิก พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีแก่สมาชิกในคราวประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
  2. จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
  3. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


