
 
 

 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
ท่ี    87 /  2563 

เร่ือง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2563 

......................................................................... 
 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มี
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน  
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 27  จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   1.1  นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น  ประธานที่ปรึกษา  
     1.2  นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา  รองประธานกรรมการ                
     1.3  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก  รองประธานกรรมการ                
      1.4  นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น   กรรมการ     
      1.5  นายมงคล  หู้โลหะ   กรรมการ       
                    1.6  นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์                       กรรมการ      
       1.7  นางสาวณัฏฐนันท์   จุติมา   กรรมการ           
   1.8  นางชุติมา  เฉลียว   กรรมการ       
   1.9  นายรุ่งโรจน์             เจนเจตวิทย์  กรรมการและเลขานุการ  
   
 
 





 
 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1.  ร่วมพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ของราชการ 
2.  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนงาน โครงการ/งาน ด้านการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
3.  ร่วมประชุมพิจารณา ปรับปรุงเพื่อพัฒนางานการบริหารงบประมาณ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 4.  รายงานผลการประชุมและการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
  2.  งำนจัดท ำและเสนอของบประมำณ   ประกอบด้วย 
   2.1  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  หัวหน้างาน 
   2.2  นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์                        กรรมการ 
   2.3  นายมงคล  หู้โลหะ   กรรมการ 
   2.4  นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี กรรมการและเลขานุการ   
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  2.  การจัดแผนกลยุทธ์หรือแผนการพัฒนาการศึกษา 
  3.  เสนอโครงการเพื่อใช้งบประมาณ 
  4.  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
  3.  งำนจัดสรรงบประมำณ   ประกอบด้วย 
   3.1  นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา  หัวหน้างาน 
   3.2  นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  กรรมการ 
   3.3  นายรุ่งโรจน์  เจนจเตวิทย์  กรรมการ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  2.  การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ 
  3.  การโอนเงินงบประมาณ  
  4.  งำนตรวจสอบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
   4.1  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  หัวหน้างาน 
   4.2  นายมงคล  หู้โลหะ   กรรมการ 
   4.3  นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ  กรรมการ 
 



 
 

 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  2.  ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานชี้วัดที่โรงเรียนก าหนด จัดท าผลการ
ตรวจสอบ สรุปเป็นเอกสารเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนตามขั้นตอน 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  5.  งำนบริหำรงำนกำรเงิน   ประกอบด้วย 
   5.1  นางสุกัญญา  โต๋วสัจจา  หัวหน้างาน 
   5.2  นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น  กรรมการ 
   5.3  นายตติย                    พวงชื่น                             กรรมการ  
                           5.4  นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ                        กรรมการ 
                           5.5  นางสมกิจ                  บุญมี                                 กรรมการ 
                           5.6  นางสาวปวริศา   เกษวิริยะการ   กรรมการ 
                           5.7  นายสันติ                   สุราฤทธิ์                            กรรมการ 
                          5.8  นายณัฎฐสิน              โต๋วสัจจา                           กรรมการ 
                          5.9  นางสาวปิยนันท์ เทียมจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  เบิกถอนและน าฝากเงิน 
  2.  รับเงินทุกประเภท และออกใบเสร็จรับเงิน 
  3.  เก็บและรักษาเงินบ ารุงการศึกษา เงินทุกประเภทที่เป็นรายได้สถานศึกษา และท าทะเบียนคุม 
การรับเงิน 
  4.  จ่ายเงินทุกประเภท เก็บเอกสารการจ่ายเงินและตรวจสอบใบส าคัญรับเงิน 
  5.  น าเงินส่งเข้าบัญชีตามเอกสารรับเงิน 
  6.  กันเงินกรณีเบิกเหลื่อมปี 
  7.  ทะเบียนคุมการใช้เงินของกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/งาน ให้เป็นปัจจุบัน 
  8. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
 
 



 
 

6.  งำนบริหำรงำนบัญชี   ประกอบด้วย 
   6.1  นางสุกัญญา     โต๋วสัจจา  หัวหน้างาน 
   6.2  นางสาวปวริศา   เกษวิริยะการ  กรรมการ 
                            6.3 นางสาวปิยนันท์        เทียมจันทร์                       กรรมการและเลขานุการ       
 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  จัดท าบัญชีการเงิน จัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  2.  จัดท า จัดหา แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน  
ท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
  3.  จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท เช่น บัญชีจ่ายเงิน บัญชีเงิน บัญชีเงินสดประจ าวัน 
  4.  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และรางานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.  ท าบัญชีรับ – จ่ายเงินคงเหลือและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ท างบรายละเอียด
ประจ าเดือน และรายงานหน่วยงาที่เดี่ยวข้อง 
  6.  สรุปประเมินผลและรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
  7.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  7.  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์   ประกอบด้วย 
   7.1  นายมงคล    หู้โลหะ            หัวหน้างาน 
   7.2  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  กรรมการ 
   7.3  นายดิเรก  เจิมขุนทด  กรรมการ 
                           7.4  นายอนุชา                  วิทยารัตน์             กรรมการและเลขานุการ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ    
  1.  จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงทะเบียน พร้อม
ลงหมายเลขครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
  2.  จัดหาพัสดุ จัดวางระบบการยืม การเบิกจ่าย และควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
  3.  ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ วางแผนและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ 
  8.  งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ   ประกอบด้วย 
   8.1  นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก  หัวหน้างาน 
   8.2  นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ  กรรมการ 
                           8.3  นางส ารวย                 อุณหพิเชษฐ์วัฒนา            กรรมการ 



 
 

                            8.4.  นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี                     กรรมการและเลขานุการ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  ประชาสัมพันธ์รายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาให้หน่วยงาน ชุมชน ร่วมกันใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ 
  2.  ด าเนินการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงิน
งบประมาณ 
  3.  จัดหา จัดสรรและพิจารณาเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
  4.  จัดท าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  9.  งำนแผนงำน   ประกอบด้วย 
   9.1  นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์  หัวหน้างาน 
   9.2  นางชุติมา  เฉลียว   กรรมการ 
   9.3  นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ   กรรมการ 
   9.4  นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี                      กรรมการและเลขานุการ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  จัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา จัดท าแผนกลยุทธ์หรือ
แผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
  2.  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ การโอนเงิน
งบประมาณ 
  3.  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  4.  ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 
  10.  งำนตรวจสอบภำยใน  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องการจัดท าบัญชีทุกประเภท 
                            10.1  นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์                      หัวหน้างาน 
   10.2  นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ     กรรมการ 
   10.3  นางสาวสุภัค            พันธ์พุทธ   กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



 
 

  11. งำนยำนพำหนะ   ประกอบด้วย 
   10.1  นายชยพล  ชุรินทร   หัวหน้างาน 
   10.2  นายสังวาลย์            พงษ์จ าปา             กรรมการ 
                           10.3  นายอนุชา                วิทยารัตน์             กรรมการ 
                           10.4  นายตติย                   พวงชื่น                กรรมการ 
                           10.5  นายสันติ  สุราฤทธิ์  ช่างไฟฟ้า ช4 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ 
 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานยานพาหนะ 
  2.  จัดท าแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ในโรงเรียน 
  3.  จัดล าดับการใช้บริการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  4.  ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  5.  ดูแลพนักงานขับรถยนต์ให้ปฏิบัติตนเหมาะสมตามข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถที่ดี 
  6.  ดูแลการรักษาความสะอาดของรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  7.  ดูแลน ารถยนต์เข้าตรวจสภาพตามก าหนดเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
  8.  ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์และการเสียภาษีประจ าปี 
  9.  ด าเนินการจัดซ้อมเคร่ืองยนต์และรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
  10. จัดท าทะเบียนคุมการล้างอัดฉีดและซ่อมบ ารุงรถยนต์, บันทึกการใช้รถยนต์ (ระยะทาง) 
  11. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการทราบ 
  12. ปรับปรุง พัฒนางานต่อไป 
  13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบของ

โรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่    13    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.  2563 
 

 
 

(นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 


