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โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 

............................................................................................................................. .......................................... 
1.ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 นางรัชดาภา  ผลทบัทิม ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

หนา้ที่ ปฏิบตัิงานในหนา้ที่ผูช้่วยผูอ้ านวยการโรงเรียนบา้นแท่นวิทยา กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
2.หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นายวรวิทย ์ บว่งนาวา  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

หนา้ที่  ปฏิบตัิงานในหนา้ที่หัวหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 

(ง) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ  
 

3.งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ (งานธุรการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) 
 1.นางนิษธฐ์รีย ์ สุระวิชยั  ต าแหน่ง ครูธุรการ 
 2. นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ธุรการ 
หนา้ที่  -จดัเก็บหนงัสือทางราชการและบนัทึกขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริหารงบประมาณอย่างเป็น
ระบบ (นิษธฐรี์ย ์) 
 -ประสานงานประชาสัมพนัธ์กบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบังานที่ไดร้ับมอบหมาย (ณัญธตรีญา) 
 -จดัท าหนงัสือตอบรับกบัส่วนราชการต่างๆ (นิษธฐ์รีย ์) 
 -ปฏิบตัิตามค าส่ังที่ไดร้ับมอบหมาย 
4.งานแผนงานงบประมาณ และนโยบาย 
 1. นายขุนพล  ดีห่ามแห ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

 2. นางนิศา  รู้จกั   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

 3. นางสาวธิติมา  ทองสนิม ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

 4. นางสาววิภา  พุทธา  ต าแหน่งครูผูช้่วย  วิทยฐานะ - 
 5. นางสาวเกษญา  วงษว์ิจิตร ต าแหน่งครูผูช้่วย  วิทยฐานะ - 
หนา้ที่  -   (ก) การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลว้แต่กรณี  

- (ข) การจดัท าแผนปฏิบตัิการใชจ้่ายเงิน ตามที่ไดร้ับจดัสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
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- (ค) การอนุมตัิการใชจ้่ายงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 
- (ช) การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
- (ญ) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 - จดัท าเอกสารมาตรฐานการควบคุมภายในของโรงเรียน 

 - ร่วมปรับปรุงและแกไ้ขธรรมนูญโรงเรียน 

 - พิจารณาเสนอการขออนุมตัิจดัซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑต์ามแผนฯ 
 - ควบคุมการใชจ้่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ 
 - จดับอร์ดแสดงโครงการและการใชจ้่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ 
 - จดับอร์ดปฏิทินปฏิบตัิงานของโรงเรียนรายเดือน 
 - สรุปการใชจ้่ายเงินตามแผนงาน/โครงการทุกส้ินเดือน 
 - สรุปประเมินผลและรายงานการด าเนินงานและการใชจ้่ายเงินตามแผนงาน/โครงการหลงัส้ินแต่
ละไตรมาส 
 -สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของงานแผนงานโรงเรียนในรอบปี 
 
5.งานการเงินและบัญชี 
 5.1 งานการเงิน 
  1.นางรัชดาภา  ผลทบัทิม ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 
  2.นางปวีร์ทิชา  บว่งนาวา ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

  3. นางกรวิกา  โคตรโสภา ต าแหน่งครู  วทิยฐานะ – 
 หนา้ที่  - ควบคุม ก ากบั ดูแล ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบังานการเงินการบญัชีให้เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบฯและเป็นปัจจบุนั (รัชดาภา,กรวิกา) 
      - ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินในใบเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ (รัชดาภา, 
กรวิกา) 
     - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเบิกในรายงานการขอซ้ือ ขอจา้ง และพิจารณาเสนออนุมตัิ      
(รัชดาภา,กรวิกา) 
     - เป็นกรรมการจดัเก็บและรักษาเงินทุกประเภทในตูนิ้รภยั (รัชดาภา,กรวิกา) 
     - รับ-จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา และเงินอุดหนุนการศึกษา (รัชดาภา,กรวิกา) 
     - จดัท าแผนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวนกัเรียนและอ่ืนๆ ส่ง สพม.30 (รัชดาภา,กรวิกา) 
     - รายงานการใชใ้บเสร็จรับเงินและขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก สพม.30(รัชดาภา,กรวิกา) 
     - จดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (รัชดาภา,กรวิกา) 
     -วางเบิกเงินสวสัดิการขา้ราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินศึกษาบุตร และอื่นๆ ภายในวนัที่ 10 
ของเดือน (ปวีร์ทิชา) 
   - (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 - (ฌ) การปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
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 5.2 งานบัญชี 
  1.นางสาววิชชุฎา  ค านนท ์ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ - 
  2.นางสาวไอรดา ทองมากุล ต าแหน่งครู วิทยฐานะ- 
  3.นางนิษธฐ์ย ์ สุระวิชยั  ต าแหน่ง ครูธุรการ 
หนา้ที่  - (ท) การท าบญัชีการเงิน 
 - (ธ) การจดัท าบญัชีการเงิน 
 - (น) การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

-จดัท าทะเบียนสถิติและรายงานการใชจ้่ายเงินค่าสาธารณูปโภคทุกส้ินไตรมาส (วิชชุฎา) 
            - จดัท าทะเบียนคุมเอกสารตวัแทนเงิน  

            - จดัเก็บและน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
            -จดัเก็บหลกัฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

            -สรุปและรายงานการใชจ้่ายเงินค่าเบี้ยเล้ียงทุกส้ินเดือน 

 - น าส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน 

 -จดัท าหลกัฐานและน าเงินส่งประกันสังคมลูกจา้งชัว่คราว 
 - รับ-จ่ายเงินและเก็บหลกัฐานการจ่ายเงินปัจจยัพื้นฐานนกัเรียนยากจน 

 - จดัท างบเดือนและรายงานทุกเดือน 

 -รับ-จ่ายและจดัท าบญัชี เงินบ ารุงกิจกรรมในหลกัสูตร ไดแ้ก่ เงินบ ารุงกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี,ยุวกาชาด,ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
 -จดัลงบญัชีสมุดเงินสด  
 - จดัท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

 - จดัท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท 

 -จดัท าทะเบียนคุมรายรับเงินบ ารุงการศึกษา 
 - ด าเนินการเก่ียวกบัเงินประกนัชีวิตนกัเรียน (ไอรดา) 
 -ดูแลระบบงานบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-DONATION)  (ไอรดา) 
 

6. งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 1. นายวรวิทย ์ บว่งนาวา  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 
 2. นางภทัรปภา  ส้มจีน    ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 
 3. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะแน ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 
 4. นางสาวเสาวรส  ชยัราช  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 
 5. นางสาววิภา  พุทธา   ต าแหน่งครูผูช้่วย  วิทยฐานะ – 
 6. นายพชัรพงษ ์ ช่องงาม  ต าแหน่งครูผูช้่วย  วิทยฐานะ – 
 7. นางสาวรัตติยา  แกว้ปีลา ต าแหน่งครูผูช้่วย  วิทยฐานะ – 
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 8. นางสาวณัฏฐนันท ์ กาญจนสุวรรณ  ต าแหน่ง พนกังานราชการ 
 

หนา้ที่  (ฎ) การวางแผนพสัดุ 
 (ฎ) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้างที่ใชเ้งิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 
แลว้แต่กรณี  
  (ฐ) การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัพสัด ุ 
  (ฑ) การจดัหาพสัด ุ
  (ฒ) กรควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ  
  (ณ) การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 

-ควบคุมดูแลการจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัหาวสัด ุครุภณัฑ ์ตรวจนบั ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้

เป็นไปตามขั้นตอน และแนวปฏิบตัิควบคุมการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ และแผนการใช้

จ่ายเงินของโรงเรียน หรือตามค าส่ังของโรงเรียน และควบคุมให้มีการใชจ้่ายอย่างประหยดั 

-ควบคุมการจดัท าบญัชีวสัดุ และการลงทะเบียนครุภณัฑ ์ด าเนินการข้ึนทะเบียนที่ราชพสัดุ และการ

ลงทะเบียนเก่ียวกบัที่ดินและส่ิงก่อสร้างให้เป็นปัจจุบนั 

 - ดูแลการซ่อมบ ารุงพสัดุครุภณัฑ ์ จดัให้มีแผนปฏิบตัิการซ่อมบ ารุงเอาไว ้มีการจดังบประมาณเพื่อ
การน้ีอย่างพอเพียง และให้มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

- จดัให้มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปีและการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี มีรายงานการตรวจรับ – จ่าย 

รายงานการตรวจสอบพสัดุถาวร หลกัฐานการอนุมตัิจ าหน่ายพสัดุและเอกสารที่เก่ียวขอ้งเป็นประจ าทุกปี   

- ดูแลการให้บริการดา้นพสัดุครุภณัฑใ์นโรงเรียนแก่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทนัตาม

ก าหนดเวลา  

- ควบคุมการจดัท าเอกสาร แนะน าวิธีใช ้การปรับซ่อม หรือระเบียบต่าง ๆ ที่จ  าเป็น จดัท าแบบ

รายงาน แบบฟอร์มในการจดัซ้ือจดัจา้งไวบ้ริการ 

- รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซ้ือ ขอจา้ง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนเสนอ

ผูอ้ านวยการลงนาม 

-จดัท าทะเบียนอาคารสถานที่ ดูแลและบ ารุงรักษาอาคารและบา้นพกัของทางราชการ เช่น บา้นพกั

ครู บา้นพกัภารโรง และบา้นพกันกัเรียน เป็นตน้ ในกรณีที่ช ารุดเสียหายเน่ืองจากเก่าและใชง้านนาน การขอ

อนุญาตปรับปรุง ต่อเติม ด าเนินการขอข้ึนทะเบียนอาคารที่ราชพสัดุ และขออนุมตัิร้ือถอนถา้จ าเป็นการ

ด าเนินการร้ือถอนตอ้งให้ถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

-ประเมินผลการปฏิบตัิงานพสัดุประจ าปี ทุกส้ินปีงบประมาณ 
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7. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 1.นางรัชดาภา  ผลทบัทิม   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

 2. นายวรวิทย ์ บว่งนาวา   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญพิเศษ 

 3. นางสาวณัฏฐนันท ์ กาญจนสุวรรณ  ต าแหน่ง พนกังานราชการ 

หนา้ที่   (ช) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 (ฌ) การปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศึกษา 
 (ญ) การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 

8. งานยานพาหนะ 

 1. นางรัชดาภา  ผลทบัทิม  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

 2. นางวรวิทย ์ บ่วงนาวา  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

 3. นายสิงหะ  ป่ินวิเศษ  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 

หนา้ที่   -ก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบให้ความรู้แก่ พนกังานขบัรถ ตลอดจนพิจารณาจดัเละให้บริการ
พาหนะ แก่บุคลากร 
 -จดัท าแผนงาน โครงการเก่ียวกบัการจดัหา บ ารุงรักษาบริการให้บริการยานพาหนะ แก่คณะครูและ
บุกลากรของโงเรียน ตอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมตัิ 
 -ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้ยานพาหนะใชก้ารได ้และปลอดภยัตลอดเวลาให้ก า
แนะน า เสนอผูม้ีอ านาจอนุมตัิ 
 -ก ากบัติดตามจดัท าขอ้มูลสถิติ การใช ้และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
 
9.งานควบคุมภายใน 

 1. นางรัชดาภา  ผลทบัทิม  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

 2. นางวรวิทย ์ บ่วงนาวา  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

 3. นางนิศา  รู้จกั   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

 4. นางสาวภรนรา เช่ือสีดา ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

หนา้ที่  (ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
 (ช) การตรวจสอบตดิตามเละรายงานการใชผ้ลผลิตจากงบประมาณ 
 -ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวนั ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบและเป็นปัจจบุนั 
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 -ตรวจสอบการจดัท าบญัชีวสัด ุและลงทะเบียนครุภณัฑใ์ห้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 

 - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบทุกครั้ งที่มีการตรวจสอบ 

 

10.งานเลขานุการโรงเรียน 

 1.นางสาวภาวดี  วิจิตรจนัทร์   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญ 

 2. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะแน  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ - 

 3.นางนิษธฐ์ย ์ สุระวิชยั     ต าแหน่ง ครูธุรการ 
 4. นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร  ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ธุรการ 
 5. นางสาวณัชยา  ส าราญทิพย ์  ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ธุรการ 
 
หนา้ที่    -จดบนัทึกการประชุมสามญัสามญั-วิสามญั 
 -ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกบันอกหน่วยงาน 
 -ดูแลตอ้นรับผูม้าติดต่อราชการ 
 
11. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 

 1.นางสาวภาวดี  วิจิตรจนัทร์   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูช านาญ 

 2. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะแน  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 

 3. นางธนชัพร  กิติคุณ   ต าแหน่งพนกังานราชการ 

 4.นางนิษธฐ์ย ์ สุระวิชยั     ต าแหน่ง ครูธุรการ 

หนา้ที่   -จดบนัทึกการประชุม ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 -จดัเตรียมอกสารเพื่อประกอบการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 -จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและเอกสารเผยแพร่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 -ประเมินผลและสรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 
  
12. งานปฏิคมโรงเรียน 

 1. นางรัชดาภา  ผลทบัทิม  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการพิเศษ 

 2.นางสาวภาวี  วจิิตรจนัทร์ ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ ช านาญกการ 

 3.นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะแน ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 

 4.นางกรวิกา  โคตรโสภา  ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 

 5.นางสาวไอรดา  ทองมากุล   ต าแหน่งครู  วิทยฐานะ – 



7 
 

 6.นางสาวรัตติยา  แกว้ปีลา ต าแหน่งครูผูช้่วย 

 7.นางธนชัพร  กิติคุณ  ต าแหน่งพนกังานราชการ 

 8.นางนิษธฐ์ย ์ สุระวิชยั    ต าแหน่ง ครูธุรการ 
 9. นางสาวณัญธตรีญา ประสมเพชร ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ธุรการ 
 10. นางสาวณัชยา  ส าราญทิพย ์ ต าแหน่ง เจา้หนา้ที่ธุรการ 
 

หนา้ที่   -วางแผนและด าเนินการตอ้นรับ  รับรองบุคลากรและผูม้าเยี่ยมโรงเรียนในกิจกรรมส าคญัต่างๆที่

โรงเรียนจดัข้ึน 

           - จดัเตรียม จดัหา และประสานงานเพื่อเตรียมวสัด ุอุปกรณ์ อาหาร เคร่ืองดื่มในการรับรองบุคลากร

ต่างๆ ที่จะมาจดักิจกรรมในโรงเรียนตามวาระอย่างเหมาะสมแก่โอกาส 

 

 
 
 


