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คำนำ 

 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ มีภารกิจสำคัญเพื่อตอบสนองภารกิจของ 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ยึด หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหา
ผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผล ให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนดำเนินการด้านการบริหารงานงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารงบประมาณ จึงจัดทำคู่มือการบริหารงานกลุ่ม  
บริหารงบประมาณขึ้น  

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุที ่ว่าการบริหารและ การจัดการ
สถานศึกษาจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก กล่าวคือมีอำนาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการท้ังด้าน วิชาการ งบประมาณ 
บุคคล และบริหารท่ัวไปมากขึ้น และดำเนินการได้อย่างอิสระคล่องตัว และรวดเร็ว เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ครู
และบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำไป เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา การให้บริการทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ได้ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
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สารบัญ 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
การบริหารงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ  ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ๒ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ๔ 
รายละเอียดตามโครงสร้าง กลุ่มบริหารงบประมาณ ๕ 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ ๕ 
ขอบข่ายภาระงาน/การดำเนินงานตามภาระงานและอำนาจหน้าท่ี  ๖ 
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ๒๑ 
      ๑. ปฏิทินปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ๒๑ 
      ๒. ปฏิทินปฏิบัติงานการพัสดุและสินทรัพย์ ๒๓ 
    ๓. ขันตอนระบบงานพัสดุ ๒๔ 
ภาคผนวก   
      ตัวอย่างเอกสารการเงินพัสดุ  
      คณะผู้จัดทำ  
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********************** 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   

 อักษรย่อ   ป.ด.อ. 

 ประกาศก่อต้ังโรงเรียน  14 พฤษภาคม พ.ศ.2519 

สีประจำโรงเรียน   ม่วง-เหลือง 

     ม่วง  หมายถึง ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า 

     เหลือง  หมายถึง แสงธรรมแห่งคุณงามความดี 

 เพลงประจำโรงเรียน  มาร์ช ป.ด.อ. 

 คติพจน์/ปรัชญา   ปญฺญาโลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก)  

 คำขวัญโรงเรียน   สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกแสมดำ 

เนื้อที่โรงเรียน   64 ไร่ 1 งาน 

รหัสโรงเรียน   11022003 

เว็บไซต์โรงเรียน   http://www.lka.ac.th 

สถานที่ต้ัง   ต้ังอยู่เลขท่ี 600  หมู่ท่ี 13  ตำบลคลองด่าน  อำเภอบางบ่อ   

จังหวัดสมุทรปราการ  10550 

 โทรศัพท์   0-2330-1276 และ 0-2330-1275   

 โทรสาร    0-2330-1275    

การบริหารงาน  
กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
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➢ ตอนท่ี  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขท่ี 
600  หมู่ท่ี 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550  จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2519   ในเนื้อที่ 64 ไร่ 1 งาน  มีอาคารเรียน 4 หลัง  อาคารประกอบ 12 หลัง  บ้านพักครู 4 
หลัง  บ้านพักนักการภารโรง  3 หลัง  มีการบริหารจัดการการใช้อาคารเรียน  อาคารประกอบ และพื้นที่ให้เป็น
ห้องเรียน  สำนักงาน  ห้องพักครู  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  ห้องเก็บพัสดุ  ห้องสมุด  ห้องน้ำ  ห้องส้วมนักเรียน 6 หลัง  
และอื่นๆ มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเป็นการเฉพาะ  คือ  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามกีฬา  หอประชุม  
โรงอาหาร  ห้องสมุด  ถนน  ทางเดินเท้า  ที่จอดรถ  ลานเอนกประสงค์ สวนหย่อม  แหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตปิ่า
ชายเลน 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ร่วมกับชุมชนมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจ 

1. บริหารงานเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐาน

การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและของผู้เรียน 
5. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

ในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีการบริหารงานเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และสามารถพึ่งตนเองได้ 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษา 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพียงพอ

และเหมาะสม 
5. โรงเรียนมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
6. ผู้ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการกำหนด

นโยบายในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน 
 

อัตลักษณ์   :   ลูกหลวงพ่อปานเป็นคนดี 

เอกลักษณ ์ :   โรงเรียนประหยัดพลังงาน 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    

กลยุทธ์โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  ปีการศึกษา 2564-2568  (6 กลยุทธ์) 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานและยึดตาม

คุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน   ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ   สะอาด  สามัคคี  มีน้ำใจ และภายใต้คำขวัญ
โรงเรียน  สุขภาพดี  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  กำหนดประเด็นกลยุทธ์ 6 ด้าน และจุดเน้นตาม 
กลยุทธ์ ดังนี้             
 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 

1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีสร้างผลผลิตและสามารถแข่งขันใน
ระดับเขต ภาค และประเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและและสามารถแข่งขนัใน

ระดับเขต ภาค และประเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 
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2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

4. แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 

3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการ

บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 

ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
วิสัยทัศน์  

บุคลากรในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส 
พันธกิจ  

สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เน้นความถูกต้อง สมบูรณ์ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ให้มีความรวดเร็ว และลดขั้นตอนท่ีซ้ำซ้อน มุ่งมั่นพัฒนางานให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
เป้าประสงค์  

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความเต็มใจ มีความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความต้องการ การปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายวิสูตร  ยอดสุข 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายภารดา   ศิลป์ชัย  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางสาวอรวรรณ์   แพนลำ 

งานการเงิน(ครูอรวรรณ์,ครูวิลาวัลย,์ครูสุพตัรา) 

งานบญัชี (ครูปนดัดา,ครูนรินทร,์ครูวิลาวัลย,์ครูสพุัตรา) 

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ครูวิลาวัลย)์ 

งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (ครูนรินทร์) 

 

งานยานพาหนะ(ครูเอกฉัตร) 

 

งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ครูสุกันญา) 

งานตรวจสอบภายใน(ครปูระภัสสร,ครูเพ็ญนีต์ิ) 

งานจัดทำแผนปฏิบัติการ(ครูวดี,ครูวรรณพร) 

งานอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ (ผอ.วิสูตร) 

 

งานพัสดุและสินทรัพย์(ครูมะลิวัลย์,ครูอัญชลี,ครูวศิมล,ครูศศิธร,ครูสมหวัง) 

งานควบคมุภายใน(ครูเกษอนงค,์ครูบุญเทียบ,ครูอรวรรณ)์, 

งานจัดเก็ข้อมูลนักเรียนรายบุคล(DMC) (ครูสุพรรณษา) 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ 
รอง ผอ.รร.  

กลุ่มบริหารท่ัวไปและกิจการนักเรียน

นักเรียน 

นางนงนุช  ภูม ี 
รอง ผอ.รร. กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
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รายละเอียดตามโครงสร้าง  
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่ง
ส่งเสริมให้สามารถ ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการ 
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อ ประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียนดำเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิด ความคล่องตัว อิสระ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอำนวยการ 
ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

วัตถุประสงค ์ 

  ๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
   ๒. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
   ๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของ สถานศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๕.  เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีเล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 นายวิสูตร    ยอดสุข   
  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

   นายภารดา     สิลป์ชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

  

ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑.  กำกับดูแล การสร้างเสริม สนับสนุน ส่งเสริม ใส่ใจ สร้างงาน และรับผิดชอบการบริหารและการ 
จัดการตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ สถานศึกษา  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น ตลอดจน กฎหมาย นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ  
 ๓.  วางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยยึดหลักการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๔. ออกแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานรวบรวม จัดทำเป็น เอกสารคู่มือ การ
ปฏิบัติงาน  
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 ๕.  ประชาสัมพันธ์งาน นิเทศฝึกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม  
 ๖. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการประสานความร่วมมือการระดมทรัพยากร เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม 
เป้าหมาย  
 ๗. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมสำคัญในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อพัฒนาให ้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
 ๘. กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งรายงานผลต่อ 
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
 ๙. วางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ บริหาร งบประมาณ 
บริหารท่ัวไป  
 ๑๐. จัดทำงบประมาณของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 ๑๑. ดูแลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นโยบาย ของ
โรงเรียนและท่ีกำหนดไว้ในแผนงานกลยุทธ์  
 ๑๒. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารย์กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑๓.  ร่วมกำหนดทิศทาง แนวนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 ๑๕.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรยีน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน  
 ๑๖. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย กลยุทธ์โรงเรียน  
 ๑๗.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  
 ๑๘. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 ๑๙. เป็นท่ีปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๒๐. รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลข ๒  ในกรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 ๒๑.  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒๒. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ ครชูำนาญการ 
ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
   ๑. เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการประสานงาน กำกับดูแล การสร้างเสริม สนับสนุน ส่งเสริม ใส่

ใจ สร้างงาน ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๒.  มีอำนาจส่ังการ ท่ีจำเป็นในกรณีเร่งด่วนท่ีเกิดปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาของโรงเรียน แทนรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ  แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
  ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น ตลอดจน กฎหมาย นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ  
  ๔. ร่วมรับผิดชอบการบริหารและการจัดการตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้อง กับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา  
  ๕. ร่วมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยยึดหลักการพัฒนาท่ี มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ๖.  ออกแบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานรวบรวม จัดทำเป็น เอกสารคู่มือ การ
ปฏิบัติงาน  
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  ๗.  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณในกรณีท่ีได้รับมอบหมาย หรือไม่มา
ปฏิบัติราชการหรือไม่อยู่  

  ๘. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนแก่ครูอาจารย์และนักเรียน  
  ๙.  ส่งเสริม สนับสนุน สอนงาน สร้างเสริม การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  

๑๐.  กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน รวมทั้งรายงานผลต่อ 
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

๑๑. วางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริหารวิชาการ บริหาร งบประมาณ 
บริหารท่ัวไป  

๑๒.  เป็นท่ีปรึกษารองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย 

นายภารดา  ศิลป์ชัย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
                                                    หัวหน้างานการเงิน 
นายนรินทร์                  มิถุนดี    หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ หัวหน้างานพัสดุ 
นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง หัวหน้างานแผนงาน 
นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว  หัวหน้างานยานพาหนะ 
นางสาววิลาวัลย์  ร่วมทวี  หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
นางสาวสุกันญา  ขันทองดี หัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครูและ 
                                                     บุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวปนัดดา  จำปาทอง หัวหน้างานบัญช ี และเลขานุการ 
 

 

ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

                1. ร่วมบริหารและการจัดการตามขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
            2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น ตลอดจน กฎหมาย นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงบประมาณ         

  3. เป็นท่ีปรึกษาของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน
ของกลุ่ม บริหารงานงบประมาณ  

  4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและพิจารณางบประมาณประจำปีของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
  5. ร่วมพิจารณางานโครงการ งบประมาณ ของงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
  6. ให้คำปรึกษา และติดตามงานโครงการ งบประมาณ ของงานต่างๆในกลุ่มบริหารงานต่างๆ  
  7. ติดตาม ดูแลการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1. งานการเงิน 
  นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  ทองดี  รองประธาน 
  นางสาวสุกันญา  ขันทองดี กรรมการ 
  นางสาววิลาวัลย์  ร่วมทวี  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่    

1. เบิกเงินและจ่ายเงินตามระเบียบ 
2. รับเงินและเก็บรักษาเงิน 
3. นำส่งเงิน โอนเงนิ กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
4. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
5. ประเมนิและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานบัญชี 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการ 
  นางสาววิลาวัลย์  ร่วมทวี   กรรมการ 
  นายนรินทร ์  มิถุนดี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  

1. จัดทำบัญชีการเงิน ท้ังเงินงบประมาณและรายได้สถานศึกษาตามระเบียบ 
2. จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
3. จัดทำบัญช ีทะเบียนคุม และรายงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
นางสาววิลาวัลย์   ร่วมทวี    ประธานกรรมการ  
นางสาวสุพัตรา   ทองดี    รองประธาน  
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ    กรรมการ  
นางสาวปนัดดา   จำปาทอง   กรรมการ  
นายนรินทร์   มิถุนดี    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่  
1. วางแผนการดำเนิน ประสานงาน การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา  
2. จัดทำบัญชีทะเบียน เงินบำรุงการศึกษาและแยกประเภทเงินบำรุงการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. 
ออกใบเสร็จ คำส่ัง เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  
4. นำส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินรายได้สถานศึกษา  
5. จัดทำรายงาน ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินบำรุงการศึกษาต่อผู้อำนวยการโรงเรียน  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. งานพัสดุและสินทรัพย ์
    เจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ หัวหน้าพัสดุ   ประธานกรรมการ 
  นางสาววศิมน  สุขอนันต์ รองหัวหน้าพัสดุ  รองประธานกรรมการ  

นางสาวอัญชลี  มั่นน้อย  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  กรรมการ 
  นายสมหวัง  นาคคล้าย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  กรรมการ 
  นายกิจกมล  อัญญะพรสุข เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  กรรมการ 
  นางสาวศศิธร  ทองอินที เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  กรรมการ 
  นายณัฐวุฒิ  จงจิต           หัวหน้าระบบงาน e-GP กรรมการและเลขานุการ              
    
หน้าที่  

1. จัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
2. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 
3. จัดทำแผนพัสดุตามกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
4. จัดทำเอกสารรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
5. ต้ังคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบมาตรฐาน 
6. จัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม วัดสุครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธีการตกลงราคา e-market e-budding 
7. ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารท่ีดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และทำทะเบียนควบคุม 
8. จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
9. กำหนดทะเบียนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
10. ควบคุม บำรุงรักษา จำหน่ายวัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
11. จำหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีชำรุดหรือไม่ได้ใช้ในราชการ 
12. ดำเนินการตรวจวัสดุประจำปี 
13. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
4. งานยานพาหนะ 
  นายเอกฉัตร  เกตุแก้ว   ประธานกรรมการ 
  นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
  นายมงคล  ชุ่มบริบูรณ์  กรรมการ(พนักงานขับรถ) 
  นายสันติ  สมพันธ์   กรรมการ(พนักงานขับรถ) 
  นางสาวอัญชลี  มั่นน้อย   กรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  ทองดี   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาววชิรา  สร้อยสน  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  
1. วางแผนดำเนินงานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
2. จัดซ่อมแซมและตรวจสอบสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
3. ควบคุม  ดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  ตลอดจนเบิกจ่ายค่าน้ำมัน 
4. ควบคุม ดูแล บำรุง รักษาและจัดทำบัญชีรายการซ่อมพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
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5. ตรวจสอบความถูกต้องการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการและรับผิดชอบการจัดยานพาหนะบริการแก่
บุคลากรตามลำดับความจำเป็น 

6. จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานขับรถในกรณีทำงานล่วงเวลา 
7. ดำเนินการต่อทะเบียนรถยนต์และจัดทำประกันรถยนต์ทุกคัน 
8. จัดสถานท่ีจอดรถของครู และบุคลากรภายนอกท่ีมาติดต่อราชการให้เป็นระเบียบและกำหนดแนวปฏิบัติ

ให้เข้าใจตรงกัน 
9. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานตรวจสอบภายใน 
  นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม   ประธานกรรมการ 
  นางสาวเพ็ญนีต์ิ  ศรีเจริญสุข  กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  

1. วางแผนการตรวจสอบ 
2. ดำเนินงานตรวจสอบบัญชีทั้งเงินงบประมาณ/รายได้สถานศึกษาและเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบัน 
3. ประเมินความเส่ียงและควบคุมความเส่ียง 
4. รายงานตรวจสอบภายใน 
5. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
6. งานควบคุมภายใน 

นางเกษอนงค์  ทรงขำ   ประธานกรรมการ 
นางสาวบุญเทียบ  ยงทะเล   รองประธานกรรมการ 
นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ   กรรมการ 
นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง  กรรมการ 
นางสาวมะลิวัลย์  กล่ินสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอัญชลี  มัน่น้อย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
2. วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินงานพร้อมกำหนดปัจจัยเส่ียงและจัดลำดับความเส่ียง 
3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเส่ียงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันความเส่ียง 
6. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นางสาวสุกันญา  ขันทองดี  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุพัตรา  ทองดี   รองประธาน 
  นางสาววิลาวัลย์  ร่วมทวี   กรรมการ 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ 

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสวัสดิการบุคลากร 
2. ดูแลสวัสดิการบุคลากรภายในโรงเรียน 
3. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีเป็นโครงสร้างสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ 
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม 
6. ดำเนินงานในส่วนของสวัสดิการตามแนวที่โรงเรียนกำหนด 
7. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. งานแผนงาน 
  นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง ประธานกรรมการ 
  นางสาววรรณพร  พรหมศิริ รองประธานกรรมการ 
  นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี กรรมการ 
  นายโกวิท  พัฒนประเสริฐ กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ กรรมการ 
  นางสาวมลัยพร  งามผิวเหลือง กรรมการ 
  นายประกิจ  สัมฤทธิ์ผล กรรมการ 
  นางสาวปาริชาต  ปั้นแพทย์ กรรมการ 
  นางวีรยา  ภู่ประดิษฐ์ กรรมการ   
  นางสาวเพ็ญธิดา  บูชาธรรม กรรมการ 
  นางสาวนิศากร   ไชยเอียด กรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน์ กรรมการและเลขานุการ  
  นางสาวอาริยา  ชินโน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 1.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กรสถาบันและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดและ
พัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา  

2. กำหนดนโยบายโรงเรียน จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และ
กำหนดเป้าหมาย มาตรการการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม  

3. ประสานงานฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

4. สรุปและรายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

9.งานสารสนเทศโรงเรียนและงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   (DMC:Data Management Center) 
  นางสาวสุพรรษา  สุบรรณโรจน์ ประธานกรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง รองประธานกรรมการ 
  นางสาวขวัญสุวัฒน ์ วิจิตรกวี กรรมการ 
  นางประไพศร ี  พรมรัตน ์ กรรมการ 
  นางพรเพญ็  รจนากร กรรมการ 
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  นางสาวนิศากร  ไชยเอียด กรรมการ 
  นายพชร  ประปุนไร ่ กรรมการ 
  นางส่องอุษา  ชุ่มบรบิูรณ์ กรรมการ  
  นายจุติพร  แก้วสุวรรณ์ กรรมการ 
  นายปริญญา  ปัญญาเฉียบ กรรมการ 
  นางสาวอาริยา  ชินโน กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. วางแผนกำหนดแนวทางจัดทำโครงการ/กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
สารสนเทศของโรงเรียน โดยดำเนินการทำรายงานสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน

การปฏิบัติภารกิจ 
5. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์

ของโรงเรียน 
6. ประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานสารสนเทศและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
8. รายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา 
9. คัดกรองนักเรียนขาดแคลนรายงาน สพฐ. เพื่อของบประมาณปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
10. งานติดตามและประเมินผล 
  นางสาวปนัดดา  จำปาทอง ประธานกรรมการ 
  นายนรินทร ์  มิถุนดี รองประธานกรรมการ 
  นางสาววราพร  เทพาลุน กรรมการ 
  นางสาววดี  ศรีเท่ียงตรง กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ 
1. จัดทำแผนโครงการสำหรับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
2. จัดเตรียมเอกสารและบริการเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานต่าง ๆ ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณให้แก่นักเรียนและครูทราบ 
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
5. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลประจำปี 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 
 

 

 

 

๑) งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันตลอดปี 
 
ลำดับที งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ รับเงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ ทุกประเภท และ
ออกใบเสร็จรับเงิน 

งานการเงิน 

๒ ดำเนินการจ่ายเงินตามความจำเป็น งานการเงิน 
๓ ลงทะเบียนคุมการจ่ายเงินทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้อง ให้

ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็น ปัจจุบัน 
งานการเงิน 

๔ ลงทะเบียนคุมเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้ง 
ให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็น ปัจจุบัน 

งานการเงิน 

๕ เสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ถ้ามี) งานการเงิน 
๖ ลงบัญชีรับ-จ่าย เงินบำรุงการศึกษา และเงินอื่นๆ ให้

ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็น ปัจจุบันทุกวัน 
งานการเงิน 

๗ จัดทำรายงานรายละเอียดเงินคงเหลือประจำวัน งานการเงิน 
๘ ดำเนินงานการเงินและการบัญชีให้ทันกำหนดเวลา  งานการเงิน 
๙ ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงานการเงิน / การ 

บัญชีต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับเป็นประจำทุกวัน/
เดือน/ป ี

งานการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบตัิงานการเงินและบัญชี 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบรหิารงานงบประมาณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2565 
 

 

๒) งานที่จะต้องปฏิบัติประจำเดือน 
ลำดับที งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ จัดทำใบเบิก-ฝากเงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ ทุก
ประเภท 

งานการเงิน 

๒ ส่งใบเสร็จรับเงินเงินอุดหนุนและประเภทเงิน
งบประมาณ ประเภทเงินเดือน เงินช่วยเหลือบุตร ค่า
สาธารณูปโภค และอื่นๆ 

งานการเงิน 

๓ เบิกเงินงบประมาณทุกประเภท งานการเงิน 
๔ จัดเตรียมหลักฐานการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน งานการเงิน 
๕ คำนวณรายได้เพื่อหักภาษณี ท่ีจ่ายของบุคลากร(เดือน

ธันวาคมทุกปี) 
งานการเงิน 

๖ กรอกแบบสำรวจการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งานการเงิน 
๗ จัดทำงบประมาณ แผนการใช้เงินบำรุงการศึกษาของ

ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/ งาน 
งานการเงิน 

๘ เบิกเงินงบประมาณ ประเภทค่ารักษาพยาบาล, ช่วย 
การศึกษาบุตร, ค่าเช่า บ้าน ลงทะเบียนคุมการใช้ 
จ่ายเงินตามโครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ให้ 
เป็น ปัจจุบัน 

งานการเงิน 

๙ จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจำเดือนของบุคลากร/เบิกค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว/ 
ครูต่างชาติ 

งานการเงิน 

๑๑ ส่งข้อมูลผู้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน งานการเงิน 
๑๒ ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ งานการเงิน 
๑๓ ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งานการเงิน 
๑๔ ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานประเภทเงิน

คงเหลือ 
งานการเงิน 
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๑) งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันตลอดปี 
ลำดับที งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีได้อนุมัติ 
๓ งานเบิก - จ่ายพัสดุ 
๔ งานลงทะเบียน และให้หมายเลขครุภัณฑ์ 
๕ งานลงบัญชีวัสดุส้ินเปลือง 
๖ งานลงบัญชีวัสดุถาวร 
๗ ตรวจสอบวัสดุถาวรประจำปี 
๘ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 
๙ จำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี 

 
๒) งานทีจ่ะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
ลำดับที งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ รับเอกสารหลักฐานการขอซื้อของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน  
 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

๒ ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ 
๓ ดำเนินการเสนอขออนุมัติการจัดซื้อ 
๔ ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างและเบิกจ่าย 
๕ ดำเนินการจัดซื้อจัด จัดจ้าง 

๖ ดำเนินการตรวจ – รับ – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ 
 

๓) งานที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำเดือน 
 

ลำดับที งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๑ สรุปยอดการเบิก-จ่าย ประจำวัน (ทุกส้ินเดือน) งานพัสดุและสินทรัพย์ 
๒ รายงานการเบิก – จ่าย ในแต่ละเดือน  
๓ รายงานข้อมูลผลการบริหารงบประมาณหมวดค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับ จัดสรร 
 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบตัิงานพัสดุและสินทรัพย์  
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ข้ันตอน (Flowchart) ระบบงานพัสดุ 

 
เจ้าของโครงการ 

บันทึกเสนอขออนุมัติใช้เงิน 

การเงิน/แผนตรวจสอบงบประมาณ

โครงการ 

 เสนอรองฝ่ายฯ/ผู้บริหาร/พิจารณา 

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เจ้าหน้าที่/หวัหน้า

เจ้าหน้าที ่

ผู้บริหารฯ 

พัสดุดำเนินการ 

คณะกรรมการตรวจรับ 

ลงบัญชี-ทะเบียน 

การเงิน/เบิก-จ่าย 

เจ้าของโครงการเบิกวัสดุไปใช ้

ทำรายงานขอซื้อ/จ้าง 

 

ให้ความเห็นชอบ/แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ/ตรวจการจ้าง 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง ๓ วิธี (ม.๕๕,ม.๖๙) 

   - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

   - วิธีคัดเลอืก 

   - วิธเีฉพาะเจาะจง 

ขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

ทำสัญญา 

 

 

 

 

(๑) 

(๒) (๓) 

(๔) 

(๕) 

(๖) 

(๗) 

(๘) 
(๙) 

(๑๐) 
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คณะผู้จัดทำ 

   ๑) นายวิสูตร    ยอดสุข                ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒) นายภารดา   ศิลป์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวอรวรรณ์   แพนลำ ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 
๔) นางสาวปนัดดา   จำปาทอง ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 
๕) นางสาวมะลิวัลย์   กล่ินสุวรรณ์ ครู กรรมการ 
๖) นางสาวสุกัญญา   ขันทองดี ครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 
๗) นางสาวอัญชลี   มั่นน้อยครู/ครูชำนาญการ กรรมการ 
๘) นางสาววศิมล  สุขอนันต์ ครู กรรมการ 
๙) นางสาววิลาวัลย์  ร่วมทวี ครู กรรมการ 
๑๐) นางสาววดี   ศรีเท่ียงตรง ครู กรรมการ 

 ๑๑)  นายณัฐวุฒิ     จงจิต ครู กรรมการ 
๑๒) นางสาวศศิธร   อินทรี ครู กรรมการ 
๑๓) นานายเอกฉัตร    เกตุแก้ว ครู กรรมการ 
๑๔) นายสมหวัง     นาคคล้าย ครู กรรมการ 
๑๕) นายกิจกมล    อัญญะพรสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๖) นายนรินทร์   มิถุนดี ครู/ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๗)  นางสาวสุพัตรา   ทองดี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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สัญญายืมเงินเลขท่ี                                     วันท่ี                                                                       ส่วนท่ี 1 

ชื่อผู้ยืม                                                       จำนวนเงิน                                                บาท   แบบ 8708 

 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ท่ีว่าการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

วันท่ี             . เดือน                         พ.ศ.                . 

เร่ือง  ขออนมุตัิเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ ์

ตามค าสั่ง/บนัทึกที่             /                  . ลงวนัที่                                               . ไดอ้นมุตัิให ้

ขา้พเจา้  ................................................................ ต าแหน่ง ..............................สงักดั....................................................                                                 
พรอ้มดว้ย...................................................................................................................................... ...................................                 
....................................................................................................................................................................................... 
เดินทางไปปฏิบตัิราชการ........................................................................................................................... ...................... 
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................. ........................................................................โดยออกเดินทางจาก 
 บา้นพกั  ส านกังาน  ประเทศไทย ตัง้แต่วนัที่            เดือน               พ.ศ.         เวลา               น.  
และกลบัถึง บา้นพกั ส านกังาน ประเทศไทย วันที่       เดือน                พ.ศ.          .เวลา             น. รวมเวลาไปราชการ
ครัง้นี ้                 วนั            ชั่วโมง 
  ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบั  ขา้พเจา้  คณะเดินทาง ดงันี ้
ค่าเบีย้เลีย้งเดินทางประเภท                 จ านวน         วนั    รวม              บาท 

ค่าเช่าที่พกัประเภท           จ านวน          วนั   รวม              บาท 
ค่าพาหนะ                    รวม              บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่น                                  รวม              บาท 

รวมเงินทัง้สิน้                                บาท 

จ านวนเงิน (ตวัอกัษร)                                                                                    . 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการที่กล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริงและหลกัฐานการจ่ายที่ส่งมาดว้ย   จ านวน                       
ฉบบั  รวมทัง้จ านวนเงินที่ขอเบิกถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)                                                         ผูข้อรบัเงิน 

                                                        (                                                  ). 
                                                                 ต าแหน่ง ..........................................                                                        
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว   

เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

(ลงช่ือ)    

        (นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ)  

 ตำแหน่ง                   คร ูคศ.2 

 วันท่ี                                               

 

  อนุมัติให้จ่ายได้ 

(ลงช่ือ    

 

                       (นายวิสูตร  ยอดสุข) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์. 

             วันท่ี                                                                                                                             

 

 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน                                                 บาท 
(                                                                           )  ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
(ลงช่ือ)                                                   ผู้รับเงิน   (ลงช่ือ)                                               ผู้จ่ายเงิน 
           (                                             )                       (นางสาวอรวรรณ์  แพนลำ)    
ตำแหน่ง                                                          ตำแหน่ง                   คร ูคศ.2 
วันท่ี                                                               วันท่ี                                                          . 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี                                     วันท่ี                                                            .  
                                                                                                                                                                               
. 
.หมายเหตุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำชี ้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทำใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียว หากระยะเวลาในการเริ ่มต้นและสิ ้นสุดการ  

        เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ีแตกต่างกันของบุคคลน้ันในช่องหมายเหตุ 

 2.  กรณียื ่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู ้ขอรับเงินเป็นผู ้ลงลายมือชื่ อผู ้ร ับเงินและวันเดือนปีที ่ร ับเงิน กรณีที ่มี  

       การยืมเงิน ให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 

 3.  กรณีที ่ย ื ่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู ้ขอร ับเง ินมิต้องลงลายมือชื ่อในช่องผู ้ร ับเงิน ทั ้งนี ้ ให้ผ ู ้ม ีสิทธิ  

      แต่ละคนลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 
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แบบ   บก  111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

วัน  เดือน  ป ี รายละเอียดรายจ่าย 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รวมเป็นเงิน    

 

 รวมทั้งส้ิน  (ตัวอักษร)  ...................................................................................... 

  ข้าพเจ้า ..........................................................  ตำแหน่ง   ................ สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้  ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้   และข้าพเจ้าได้

จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 

      ลงช่ือ 

                     (……………………………………………….) 

      วันท่ี   ............................................................... 

) 
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