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คำนำ 

 

  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนดาราพิทยาคม ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินงาน เพื ่อเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร  เป็นการรวบรวม
กระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนดาราพิทยาคม ประกอบด้วย งานแผนงาน
งบประมาณ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานบริหารการเงิน งานบริหารงานบัญชี  
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และงานตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด   โดยแต่ละกลุ่ม
งานได้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานของงานประจำที่เป็นงานหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานรายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มี
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้งานที่มีคุณภาพตามที่
กำหนด 
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ ่งว่านอกจากประโยชน์ของผู้ ปฏิบัติงานโดยตรงแล้วยังจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ  
เป ็นแนวทางหน ึ ่ ง ในการสร ้ างความเข ้ า ใจในการปฏ ิบ ัต ิ งานของ กล ุ ่ มบร ิหารงบประมาณ                     
โรงเรียนดาราพิทยาคม  
    
 
 
        นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
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งานแผนงานงบประมาณ 
 

   ผู้รับผิดชอบ      นางอารีรัตน์  สนิทอินทร์          หัวหน้า 
        นางสาวณิชกานต์  อนุสสรราชกิจ         เจ้าหน้าที ่
          
 
ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 ๑.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) โดยต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา  
ขั้นพ้ืนฐานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๒ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสถานศึกษาได้แก่ แผนชั้นเรียน ข้อมูลครู นักเรียนและ  
สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษาเพื่อใช้กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต เป้าหมาย กิจกรรมหลักและ
สนับสนุน 
 ๑.๓ ทบทวนประสิทธิภาพการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำงบประมาณการ
ค่าใช้จ่ายปีขอตั้งงบประมาณและล่วงหน้า ๓ ปี ของงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 
และ  งบรายจ่ายอื่น  

 ๑.๔ ประมาณการค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแต่ละผลผลิต 
 ๑.๕ ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นคำขอ       
ตั้งงบประมาณต่อประมาณต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
 ๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒.๒ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผน การใช้จ ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานแผนงานงบประมาณ ตามนโยบายของทางราชการ 
 ๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานแผนงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 
 ๓. ให้คำแนะนำ  นิเทศการดำเนินงานของงานแผนงานงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุเป้าหมาย 
 ๔. รวบรวมโครง งานพิเศษต่างๆ  ที่กลุ่มงานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
        ๕. กรอกแบบรายงาน  ข้อมูล  สถิติต่างๆ ร่วมกับงานประเมินโครงการงานแผนงานงบประมาณ 
        ๖. ติดตาม สรุปรายงานการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ          
ของโรงเรียน 
        ๗. ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานแผนงานงบประมาณ 



        ๘. บันทึกการประชุมงานแผนงานงบประมาณ 
        ๙. จัดเก็บหนังสือราชการงานแผนงานงบประมาณ 
        ๑๐. รวบรวมปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม 
        ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานบริหารงบประมาณ 
 

   ผู้รับผิดชอบ      นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ     หัวหน้า 
           นางชมพูนุท  มีทอง     เจ้าหน้าที่ 
      
ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
๑. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ๑.๑ ผู ้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามงาน/โครงการที ่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงิน 
๒. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

๒.๑ ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณที่จำเป็นต้องขอโอนและเปลี่ยนแปลง เสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่กรณ ี
๔. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 ๔.๑ กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 

 ๔.๑.๑ จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามให้ กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกไตรมาสภายใน
ระยะเวลาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 

 ๔.๑.๒ จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
แล้วจัดส่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 
 ๔.๒ กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 
  ๔.๒.๑ จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามให้กลุ่ม ฝ่าย งาน ในสถานศึกษา รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสถานศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่สำนักงานงบประมาณกำหนด แล้วจัดส่งไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้นฐานทุกไตรมาส ภายนะยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 ๔.๒.๒ จดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
แล้วจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
๕. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 ๕.๑ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามทีได้รับมอบหมาย 
 ๕.๒ วางแผนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 ๕.๓ วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานในสถานศึกษา 
 
 



บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 ๑.  วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณตามนโยบายของทางราชการ 
 ๒.  กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 ๓.  ให้คำแนะนำ นิเทศการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้ อย
และบรรลุเป้าหมาย 
 ๔.  ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๕.  รวบรวมโครงการ งานพิเศษต่าง ๆที่ฝ่าย/งานต่างๆ เสนอมาเพ่ือโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
๖.  กรอกแบบรายงาน ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ร่วมกับงานประเมินผลโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ๗.  ติดตาม สรุป รายงาน การดำเนินโครงการต่างๆ  ร่วมกับงานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนดาราพิทยาคม 
 ๘.  ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๙.  ร่าง/พิมพ์ สำเนาโต้ตอบหนังสือราชการ 
 ๑๐.  บันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑๑.  จัดเก็บหนังสือราชการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑๒.  รับผิดชอบสมุดเยี่ยมเพ่ือเสนอผู้มาเยี่ยมบันทึกเยี่ยมตามควรแก่โอกาส 
 ๑๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 

   ผู้รับผิดชอบ      นางสาวพิมพ์ชนก เทศขำ      หัวหน้า 
      นางสาวณีรนุช  ช้างน้อย   เจ้าหน้าที ่
         

ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
๑. การวางแผนพัสดุ 
 ๑.๑ กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 
  ๑.๑.๑ การวางแผนพัสดุล่วงหน้า ๓ ปีให้ดำเนินการตามกระบวนการของการวางแผน
งบประมาณ 
  ๑.๑.๒ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ให้ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการโดย
ให้ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุ จัดทำรายละเอียด พัสดุที่ต้องการคือรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณราคา คุณลักษณะ
เฉพาะ หรือแบบรูปรายการและระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ (ทั้งนี้รายละเอียดพัสดุที่ต้องการนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานและตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ส่งให้
ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  
  ๑.๑.๓ ฝ่ายที่จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ทำการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจากฝ่ายที่
ต้องการใช้พัสดุโดยมีการสอบทานกับแผนปฏิบัติงานและเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และความเหมาะสมของวิธีการจัดหาว่าควรเป็นการซื้อการเช่าหรือ การจัดทำเองแล้วจึง
นำข้อมูลที่สอบทานแล้วมาจัดทำแผนการจัดหาพัสดุในภาพรวมของสถานศึกษา แล้วส่งแผนที่จัดทำนี้ไปให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดทำเป็นภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
๒. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๑ กำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส่งให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๒ กรณีท ี ่ เป ็นการจ ัดหาจากเง ินนอกงบประมาณให ้กำหนดแบบรูปรายการหร ือคุณ
ลักษณะเฉพาะได้โดยให้พิจารณาจากแบบมาตรฐานก่อนหากไม่เหมาะสมก็ให้กำหนดตามความต้องการโดย
ยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 
3. การจัดหาพัสดุ 
 3.๑ การจัดหาพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการและคำสั่งมอบอำนาจ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.๒ การจัดทำพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการให้สถานศึกษารับจดทำรับ
บริการ รับจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย พ.ศ.๒๕๓๓ 
4.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
 4.๑ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ ไม่ว่าจะได้มาด้วยการจัดหาหรือการรับบริจาค 
 4.๒ ควบคุมพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน 
 4.๓ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้มีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม้ใช้ในราชการ         
อีกต่อไป 



 4.๔ พัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง กรณีท่ีได้มาด้วยเงินงบประมาณให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็น
ที่ราชพัสดุ กรณีที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือจากเงินรายได้สถานศึกษาให้ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถานศึกษา 
5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 5.๑ จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาในการดำเนินการหารายได้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5.๒ การจัดหาประโยชน์เกี ่ยวกับที่ราชพัสดุและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของ
สถานศึกษา ภายในของวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายวัตถุประสงค์และ
ภารกิจแล้วของสถานศึกษาเท่านั้น 
 5.๓ เงินรายได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้ สถานศึกษาจึงต้องใช้จ่าย       
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4.๔ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตามข้อ ๑-๓ ในส่วนที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด        
เพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 

๒. จำหน่าย บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

 
๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื ้อหรือจัดหาจากเงิน

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาค ที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาที่รับสินทรัพย์ 

๔. จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการและที่
ยัง ไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และ
ให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

๕. จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์
ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 

๖.  จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเป็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๗.  วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำงบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางเพื่อตรวจดู
กิจกรรม ที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตาม
มาตรฐานกลาง 

๘.  จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั ้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วมมือ              
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

๙. จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ ่งก่อสร้างที่เป็นแบบ
มาตรฐาน 

๑๐. ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 



๑๑.  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ 
จ่าย/ขาย แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและตรวจ
รับงาน ให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกงานเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้จ้าง 
 ๑๒.  จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๓. กำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 

๑๔. กำหนดให้ผู ้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 

๑๕.  ตรวจสอบสภาพการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์สิน          
ที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูก
สร้าง 
๑. จัดทำทะเบียนและแนวปฏิบัติในการใช้เครื่องอัดสำเนาเพ่ือให้การทำงานเป็นไปไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๖.  ให้บริการอัดสำเนากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การใช้เครื่องอัดสำเนาเป็นไปอย่างเหมาะสม         
และยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดสำเนา 

๑๗. จัดทำบันทึกการใช้งานเพื่อตรวจสอบจำนวนวัสดุและเป็นการรวบรวมข้อมูล ในการพิจารณา
งบประมาณประจำปี 
 ๑๘. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความสะดวกในการใช้และจัดเก็บอุปกรณ์ 
 ๑๙.  จัดทำแผนเพ่ือพัฒนางานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 ๒๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานบริหารงานการเงิน 
 

   ผู้รับผิดชอบ      นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ     หัวหน้า 
      นางสาวอาริชตา ลาเกี้ยว   เจ้าหน้าที ่
 

ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
๑. การเบิกเงินจากคลัง 
 ๑.๑ สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ให้ยื่นหลักฐานการขอเบิกเงินทุก
รายการให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ 
 ๑.๒ สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ให้จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอ
เบิกให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการเบิกเงินจากสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลัง
จังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี ตามระบบ GFMIS 
๒. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
 ๒.๑ กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 
  ๒.๑.๑ การปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับการร ับเง ินและการจ่ายเง ินให้ปฏ ิบ ัต ิตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่ง
อำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยสถานศึกษาสามารถกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่
ขัดแย้งกับระเบียบดังกล่าว 
  ๒.๑.๒การปฏิบัติเกี ่ยวกับการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กำหนด คือระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๐ โดยอนุโลม 
 ๒.๒ กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด คือ ระเบียบการเก็บรักษาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๓. การนำเงินส่งคลัง 
 ๓.๑. กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลังให้นำส่งต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิ นส่ง
คลังในหน้าที่ของอำเภอและก่ิงอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ หากนำส่งเป็นเงินสดให้ตั้งคณะกรรมการนำส่งเงินด้วย 

๓.๒ กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 
  ๓.๒.๑ การนำเงินส่งคลังให้ให้นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๒๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓.๒.๒ ขั้นตอนและวิธีการนำส่งเงินคลังให้เป็นไปตามระบบ GFMIS กำหนด 
๔. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

๔.๑. กรณีสถานศึกษาท่ียังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 
 ๔.๑.๑ จัดทำรายงานตามทที่กำหนดในคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕  

หรือตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี 
 ๔.๒.๑ จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตราและวิธีการนำเงิน 

๔.๒ กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง 



 ๔.๒.๑ จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง         
และระบบ GFMIS ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 ๔.๒.๒ จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด คือ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน การกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 ๒. รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 
 ๓. ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ 

๔. เบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 
 ๕. เบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 

๖. เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  
๗. ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
๘. เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

 ๙. ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกให้แก่บุคลากรทุกคน 
     ๑๐.  เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเก่ียวกับเรื่องงบประมาณ 
 ๑๑.  รับผิดชอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
 ๑๒.  รับ , ส่ง เงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 ๑๓.  ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่างประหยัด 
 ๑๔.  ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  
 ๑๕.  ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน 
 ๑๖.  จ่ายค่าจ้างชั่วคราว 
    ๑๗.  งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ 
 ๑๘.  จัดทำรายงานทางการเงินต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกประเภท  

๑๙.  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน 
และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชีแยกประเภททั่วไป และการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน 

 ๒๐. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานบริหารงานบัญชี 
 

  ผู้รับผิดชอบ      นางชมพูนุท มีทอง      หัวหน้า 
    นางสาวอัญชัญ นาคนวล  เจ้าหน้าที ่
ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
๑. การจัดทำบัญชีการเงิน 
 ๑.๑ กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ดีรับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง ได้จัดทำบัญชีการเงินตาม
ระบบที่เคยจัดทำอยู่เดิม คือ ตามระบบที่กำหนดไว้ในคู่มือการบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ หรือตาม
ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ แล้วแต่กรณี 
 ๑.๒ กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง การจัดทำบัญชีการเงินให้บันทึก
บัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบ  GFMIS ตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 
๒. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

๒.๑ กรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและ
รายงานให้จัดทำตามแบบที่กำหนดในคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือตามระบบการ
ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒.๒ กรณีสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและแบบ
รางานให้จัดทำตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง และระบบGFMIS ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ๑. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
    ๒. จัดทำสมุดคุมการรับ – จ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 ๓. จัดทำสมุดเงินสดรับจ่ายเงินประจำวัน 
 ๔. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 ๕. จัดทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน  

 ๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 
  ผู้รับผิดชอบ       นางสาวกิตติมา สีทา      หัวหน้า 

       นางสาวอัญชัญ นาคนวล  เจ้าหน้าที่ 
       นางสาวณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ เจ้าหน้าที่ 

ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
๑. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 ๑.๑ วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๑.๒ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 
๒.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
 ๒.๑ สำรวจคามต้องการของนักเรียนและคัดเลือกผู้เสนอกู้ยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 ๒.๒ ประสานการกู้ยืมเพ่ือการศึกษากับหน่วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๓ สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
 ๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ๓.๑ จัดทำรายการทรัพยากรเพ่ือเป็นสารสนเทศได้แก่แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานประกอบการ เพ่ือ
การรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไปจะได้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัด
การศึกษา 
 ๓.๒ วางระบบหรือกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบุคคล หน่วยงานรัฐบาลและ
เอกชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓.๓ กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษาร่วมใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก รวมทั้งให้บริการการใช้
ทรัพยากรภายในเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน  
 ๓.๔ ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ๓.๕ ดำเนินการเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ 
เอกชน 

๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมให้เกิดประโยชน์ ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๔. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีดำเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนที่ 



จะนำมาซึ ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาที ่ดำเนินการจัดหายได้และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล 

๕. จัดทำแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้และหารายได้และ  
ผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๖. จัดหารายได้และผลประโยชน์และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานจัดระบบการควบคุมภายใน 
 

  ผู้รับผิดชอบ    นายสุนันท์ ทองอ่อน    หัวหน้า  
นางสาวกิตติมา สีทา      เจ้าหน้าที่ 

    นางสาวอัญชัญ นาคนวล  เจ้าหน้าที ่
       

ขอบข่ายและภาระกิจงาน 
    ๑.  จัดทำแผนโครงการ สำหรับงานควบคุมภายใน 
    ๒.  วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
    ๓.  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 
    ๔.  กำหนดมาตรฐานในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    ๕.  วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
    ๖.  ให้ความรู้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    ๗.  ประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม การ
ดำเนินงานตามภารกิจ 
    ๘.  ดำเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
    ๙.  ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
    ๑๐.  รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
    ๑๑.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
    ๑๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ตุลาคม  ถึง 30 กันยายน  

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ตุลาคม  เริ่มใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ครูทุกคน 

1 ตุลาคม  
รายงานการใช้เงินรายได้สถานศึกษา ต่อต้นสังกัด          
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ครณูิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

31 ตุลาคม  
รวบรวมสรุปผลการดำเนินการตามโครงการปีงบประมาณ     
ที่ผ่านมา 

ครูอารีรัตน์  สนิทอินทร์ 

1-30 ตุลาคม  ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณที่ผ่านมา ครูพิมพ์ชนก เทศขำ 

1-30 ตุลาคม 
ส่งรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

1-15 พฤศจิกายน  
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนักเรียน  
ภาคเรียนที่ ๒  

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

1-16 พฤษภาคม  
เก็บเงินค่าจ้างแม่บ้านและค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

15-30 พฤษภาคม  
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

มิถุนายน  ดำเนินการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ครอัูญชัญ นาคนวล 

1-30 กันยายน  
วิเคราะห์งานและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณถัดไป 

ครูอารีรัตน์  สนิทอินทร์ 
ครณูิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

และครูทุกคน 

รอบที ่1...1-16 มิถุนายน  
รอบที ่2....1-16 ตุลาคม  

รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน            
ต่อ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และกรมบัญชีกลางในระบบ 
e-budget 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

ทุกเดือน 
รายงานการใช้เงินค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณปัจจุบัน           
ในระบบ e-budget 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

ร. 1 ภายใน 10 มิ.ย. 
ร. 2 ภายใน ๑๐ ก.ค. 
ร. 3 ภายใน 10 ต.ค. 

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและรายการ          
หนี้ค้างชำระ ต่อ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

1-7 ของทุกเดือน ส่งสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

1-15 ของทุกเดือน 
รายงานประเภทเงินคงเหลือของเดือนก่อนหน้า  
ต่อสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

1-15 ของทุกเดือน ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากรายจ่ายของสถานศึกษา ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

ตลอดปีงบประมาณ 
จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายและการเงินการบัญชี 
ให้เป็นปัจจุบัน 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ
ครชูมพูนุท มีทอง 

ตลอดปีงบประมาณ 
จัดทำทะเบียนคุมเงินทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
 
 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ
ครูชมพูนุท มีทอง 

 



 
 
 

 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ตลอดปีงบประมาณ จัดทำหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
ครูพิมพ์ชนก เทศขำ 
ครูณีรนุช  ช้างน้อย 

ตลอดปีงบประมาณ ดำเนินการตั้งเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตรฯ ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

ตลอดปีงบประมาณ 
จัดทำหนังสือราชการตอบ-รับ กับหน่วยงานต่างๆ           
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 

ตลอดปีงบประมาณ งานนโยบายและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ครูณิชกานต์ อนุสสรราชกิจ 


