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ผู้อำนวยการโรงเรียน 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเงิน 
4. งานการบัญชี 
5. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
7. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 
8. งานควบคุมภายใน 
9. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
10. งานปฏิคมโรงเรียน 
11. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงบประมาณ 

◦ โครงการโรงเรียนสุจริต 

 

รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

เลขานกุารกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 



ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ   

  
1. บทบาทหน้าที่ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีที่
ผู้อำนวยการไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นตามระเบียบของทางราชการ และทำหน้าที่
บริหารงบประมาณตามนโยบายของสถานศึกษา จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
จัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงานและงบประมาณ รวมถึงปฏิทินปฏิบัติงาน 
จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเก ี ่ยวกับด้านงบประมาณของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริหารงบประมาณให้ดำเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อยตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีอำนาจวินิจฉัยและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
การติดตามประเมินผลและรายงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบ 

2. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการฯ 

เพ่ือกำกับ ประสาน ติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาในสายงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบติดตามงานเอกสาร หนังสือสั่ง
การ หนังสือคำสั่งต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ และจัดเก็บรักษาเอกสารให้เป็นระบบ ร่วมพิจารณา
วางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดทำแผนสำหรับงานวิเคราะห์งบประมาณ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำและสนับสนุนข้อมูลเชิงสารสนเทศของ
สถานศึกษา งานบริหารรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์และหรือที่เร่งด่วนในการพัฒนาและ
ดำเนินการ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการมอบหมาย และให้มีการรายงานให้ทราบ 

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ และตามที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

งบประมาณมอบหมาย รับแนวปฏิบัติเพื่อดำเนินการ ติดต่อประสานงาน และติดตามสายงานที่รับผิดชอบ ให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน 
ร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานโครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณร่วมกับกรรมการกลุ่มฯ ดำเนินการ
หาวิธีแก้ไข มีการประสานงานกับบุคลากรในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย รวมถึง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณมอบหมาย และให้มีการรายงานให้
ทราบ 

4. ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ มีดังนี ้
1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานการเงิน 
4. งานการบัญชี 



5. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
6. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
7. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 
8. งานควบคุมภายใน 
9. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
10.   งานปฏิคมโรงเรียน 
11. โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ○ โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

5. ขอบข่ายการดำเนินการตามภาระงานและอำนาจในหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณในการร่วมบริหารและการจัดการตาม 
ขอบข่าย ภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น ตลอดจน 
กฎหมาย นโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริหารงบประมาณ 

1.3 ร่วมวางแผนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักการ 
พัฒนาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.4 เสนอแนะการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร 
งบประมาณ รวบรวมจัดทำเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน  

1.5 ร่วมเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในด้านการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือ 
กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารโรงเรียน และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  1.6 จัดเตรียมเอกสารการประชุมเพ่ือพิจารณา ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม 
บันทึกการประชุมเสนอรายงาน  
  1.7 จัดพิมพ์เอกสารของกลุ่มบริหารงบประมาณ และดูแลการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ของ
กลุ่มงานให้เป็นระบบ 
  1.8 จัดทำระเบียนรับ – ส่งเอกสาร และหนังสือราชการตามระบบที่เกี่ยวกับการจ่ายเรื่อง    
การติดตามเก็บเรื ่อง การเข้าแฟ้มต่างๆ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ และจัดพิมพ์คำสั ่งของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ  
  1.9 จัดหา ควบคุม บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ จัดเก็บและดูแล 
วัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1.10  กำกับดูแลรักษาและจัดห้องสำนักงานบริหารงบประมาณให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
และเหมาะสม 

1.11 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



2. งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา รับนโยบายจากฝ่ายบริหารเพื ่อนำมา
วิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
  2.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษา
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดย
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  2.3 ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสานงานเกี่ยวกับงาน
กำกับติดตามมาตรฐานโรงเรียน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปฏิทิน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
  2.4 ประชุมคณะทำงานแผน เพ่ือวางแผน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่งานดังนี้ 
 - รับนโยบายจากฝ่ายบริหารร่วมปรึกษาหารือคณะทำงานแผน เพื ่อวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันและปัญหา พร้อมทั้งกำหนดกิจกรรมงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา นโยบาย วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน 
 - เสนองานกิจกรรมโครงการ เพ่ือขออนุมัติแผนและงบประมาณ 
 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 - ประสานกำกับติดตาม ให้ข้อเสนอแนะแก่ทุกงานในเรื่องแผนปฏิบัติการประจำปี 
 - กำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมงานโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบตัิ
การประจำปี และโครงการพิเศษ 
  2.5 ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน แผนปฏิบัติการทุกประเภท 
  2.6 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
  2.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดังนี้ 
 - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 - ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุทุกกลุ่มสาระฯ หรืองาน เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ หาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 - ดูแลกำกับตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี 

2.8 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการปฏิบัติงาน/โครงการของโรงเรียน โดยมีการบันทึก 
ข้อมูลและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน จำแนกเป็นหมวดหมู่ สามารถเรียกใช้ได้สะดวก รวดเร็ว 
เอ้ือต่อการนำมาใช้ในการบริหารจัดการ   
  2.9 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี และมีการประเมินผล 
และรายงานผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  2.10 คำนวณต้นทุนผลผลิต และบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต (OUC) 
  2.11 วิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการขององค์กร 



  2.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

3.1 เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ  แนวทางปฏิบัติ 
 1) จัดทำแผนการใช้งบประมาณ โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สรุปเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน  
 2)  เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงิน  
 3) เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ 
อนุมัติการใช้งบประมาณการศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ 
  3.2 เงินโอนงบประมาณ  แนวทางปฏิบัติ  

การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
3.3 การบริหารการเงิน  แนวทางปฏิบัติ 

การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอน 
เงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด งานการเงินมีการ
แยกเป็นงานการเงิน งบประมาณและงานการเงินนอกงบประมาณ 

1) งานการเงินงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้  
 - รบัผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ  

 - ประสานงานเรื่องเงินกับหน่วยงานต่างๆ  
 - เบิกจ่ายเงินเดือนครู และลูกจ้างประจำ  
 - เบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือบุตร  
 - ทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 - จัดการโอนเงินเดือน, เงินช่วยเหลือบุตร, เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร, เงินสวัสดิการ ,
การรักษาพยาบาล , เงินค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ของครู ลูกจ้างประจำ เข้าธนาคารเพื่อให้บุคลากรรับเงินเหล่านั้นทาง
ธนาคาร  

 - ดำเนินเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีของข้าราชการครูและแจกแบบชำระเงิน  
ให้แก่บุคลากรทุกคน  

 - เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์เกี่ยวกับเรื่อง 
งบประมาณ  

 - จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของงานการเงินโรงเรียน  
 - งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) งานการเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ดังนี้  
 - รับผิดชอบเงินรายได้สถานศึกษา  
 - รับและจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  
 - ควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  
 - รับและส่ง เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 - ส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดิน  



 - ตรวจความถูกต้องของรายงานการเดินทางไปราชการและควบคุมการเบิกจ่ายอย่าง ประหยัด  
 - ติดตามทวงถามใบสำคัญคู่จ่ายจากหน่วยงานต่างๆ  
 - ควบคุมการยืมเงินรายได้สถานศึกษาให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงิน  
 - จ่ายค่าจ้างชั่วคราวให้กับลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน  
 - ทำสมุดคุมการจ่ายเงินกระแสรายวัน  
 - ทำสมุดคุมการรับและจ่าย เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 - งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้  
 - งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4. งานการบัญชี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1  จัดทำบัญชีการเงิน  แนวทางการปฏิบัติ  
 1) ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชี 

งบประมาณปีก่อน และ การตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
 2) ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และ 

บัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน บัญชีวัสดุ พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตาม
รายการหลังการ ปรับปรุง  

 3) บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชีแยก 
ประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)  

 4) บันทึกบัญชีประจำวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการ 
ขายสินค้า หรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การ
จ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และ ค่าปรับ รายได้
จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้
แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การ
รับเงินความผิดทางละเมิด  

5) สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยก 
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สำหรับรายการอื่น และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่าน
รายการเข้าบัญชีแยก ประเภท ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน  

6) ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณ 
ค้างรับ ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวด
บัญชี ค่าเสื่อมราคา ค่า ตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  

7) ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่าย 
ในงวดบัญชี และปิดรายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี
รายได้แผ่นดินนำส่งคลังเข้า บัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้ แผ่นดินรอ
นำส่งคลัง  

8) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ 



ประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ
การตรวจสอบความ ถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน  

9) แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิด 
หรือตัวเลขผิด จาก การบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลง 
ลายมือช่อย่อกำกับ พร้อม วัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

4.2  การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน แนวทางปฏิบัติ  
1) จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ  

กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายงานเงิน ประจำงวด  

2) จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการ 
ดำเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงาน
ประจำปี ให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตาม กำหนดระยะเวลาที่กำหนด  

3) การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพื่อจำหน่ายจากแจก 

4) ประสานการทำงานของแผนกการเงิน  
5) ออกใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา  
6) เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  
7) งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานพัสดุและสินทรัพย์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 5.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  แนวทางการปฏิบัติ  

  5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรเพื่อดำเนินการสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร 
และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
  5.1.2 จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  5.1.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที ่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึก
ทะเบียนคุมราคาวันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์ 
  5.1.4 จดทะเบียนเป็นที ่ราชพัสดุสำหรับที ่ดิน อาคาร และสิ ่งก่อสร้างในกรณีที ่ย ังไม่
ดำเนินการ และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดำเนินการให้
เป็นปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  5.1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุม
สินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม 



  5.1.6 จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

 5.2 การจัดหาพัสดุ  แนวทางการปฏิบัติ  
  5.2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพ่ือ
ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดตามมาตรฐานกลาง 
  5.2.2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเอง และร่วมมือ
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 

  5.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะและจัดซื้อจัดจ้าง  แนวทางการปฏิบัติ 
  5.3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างในกรณีที่
เป็นแบบมาตรฐาน 
  5.3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไม่เป็น
แบบมาตรฐาน โดยดำเนินการไปตามระเบียบ 
  5.3.3 จัดซื ้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ 
ประกาศจ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาของโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและ
เมื่อตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง 

  5.4 การควบคุม บำรุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนวทางการปฏิบัติ 
  5.4.1 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
  5.4.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
  5.4.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
  5.4.4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ   
  1) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
  2) ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ทั้งหมดของโรงเรียน 
  3) ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์  
  4) ดำเนินการเบิก จ่าย วัสดุสำนักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
  5) เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ 
  6) บำรุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ 
  7) ดำเนินการรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีตามระเบียบ 
  8) รับผิดชอบดูแลการตรวจสอบ การจำหน่ายวัสดุถาวร และพัสดุประจำปี 
  9) จัดทำประมาณการค่าเสื่อมสภาพวัสดุและสินทรัพย์ 



10) เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  6.1 ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการสารสนเทศประจำกลุ่ม 

6.2 ตั้งคณะทำงานร่วม วางแผนพัฒนางาน ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดเก็บรวบรวม  
ประเมินผลข้อมูลของทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6.3 ประสานกับทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระเรียนรู้ ในการจัดทำระบบเก็บ 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการ หรือวางแผนดำเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียน ใน
แต่ละกลุ่ม เพ่ือจัดทำสารสนเทศของแต่ละกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระ รวมถึงข้อมูลของโรงเรียน 
  6.4 จัดทำสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

6.5 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภท 
  6.6 นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์ 

6.7 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารและจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูล เพ่ือ 
นำส่งหรือรายงานที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามที่มีกำหนด 

6.8 ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน 
6.9 จัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 
6.10 เก็บรวบรวมสารสนเทศผลงานของโรงเรียน ของครู และของนักเรียน 
6.11 สรุปสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการของทุกกลุ่มบริหารงาน และทุกกลุ่มสาระฯ  

เป็นรูปเล่ม 
6.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งานเอกสารสิ่งพิมพ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.1 ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นคุณภาพของเนื้อหาวิชาและความคุ้มค่าประหยัด 
  7.2 ตรวจทานความถูกต้องของงานพิมพ์ โดยเน้นคุณภาพของงาน 
  7.3 อัดสำเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระต่างๆ 
  7.4 จัดทำแบบฟอร์มทะเบียนงานพิมพ์และอัดสำเนา 
  7.5 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีภายในวงเงินงบประมาณท่ีกำหนด 
  7.6 จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการพร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป เพ่ือ
เสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
  7.7 บันทึกสรุปการปฏิบัติงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน 
  7.8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  7.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  



8. งานควบคุมภายใน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  8.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจของสถานศึกษา 
  8.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และ
คัดเลือกความเสี่ยง 
  8.3  กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
  8.4 วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
  8.5 ให้บุคคลที่เกี ่ยวข้องทุกกลุ ่มนำมาตรการป้องกันความเสี ่ยงไปใช้ในการควบคุมการ
ดำเนินงานตามภารกิจ 

8.6 ดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินกำหนด  

8.7 ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม  
8.8 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาและสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
8.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  9.1 การจัดการทรัพยากร  แนวทางการปฏิบัติ 
  9.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือให้ทรัพยากรร่วมกัน   
  9.1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
  9.1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์
ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

  9.2 การระดมทรัพยากร  แนวทางการปฏิบัติ 
  9.2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจงาน/โครงการ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
  9.2.2 สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับ
ทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับ
ให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  9.2.3 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
  9.2.4 จัดทำแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธี แหล่งการ
สนับสนุนเป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
  9.2.5 จัดทำข้อมูล เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา การเก็บเงินบำรุง
การศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 



  9.2.6 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา ตรวจสอบการระดมทรัพยากรตามโครงการ  
  9.2.7 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้
เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์และกำหนด
วัตถุประสงค ์
  9.2.8 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  9.2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  9.3 การจัดหารายได้และผลประโยชน์  แนวทางการปฏิบัติ 
  9.3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะ
นำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล  
  9.3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้ 
และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดข้องต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  9.3.3 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

10.  งานปฏิคมโรงเรียน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  10.1 จัดทำโครงการและของบประมาณสนับสนุนงานปฏิคมของกลุ่มบริหาร กลุ่มงานของ
โรงเรียนให้เพียงพอ 
  10.2 จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปฏิคมให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  10.3 อำนวยความสะดวกให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริการแก่กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน 
และกลุ่มสาระ เพ่ือนำไปใช้บริหารจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ 
  10.4 จัดเจ้าหน้าที่ ดูแล ให้การต้อนรับ ผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ ที่เป็นงานส่วนกลาง
ของโรงเรียน 
  10.5 จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์งานปฏิคมให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
  10.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  10.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         11.  โครงการพิเศษกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  11.1 โครงการโรงเรียนสุจริต 
  ลักษณะโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
  แนวทางการปฏิบัติ 

1. ตั้งคณะทำงานร่วมวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต 
2. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต เพ่ือเป็นไปตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
     2.1 ร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
     2.2 ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 



2.3 สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืน 

3. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต 
  4. สรุปรายผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
ที่ 198 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
      ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

……………………..………………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗(๑) (๔)  และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖3 ดังนี้ 

ฝ่ายบริหาร 
 ๑. นายจรัส  คำอ้าย       ผู้อำนวยการโรงเรียน     
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓. นายถวิล  ชัยยา      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. นายเมธา  ศรีประทีป      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายถวิล     ชัยยา   
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ   นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ   
๕. งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 

๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   
๔. นางฉวรัตน์   คำธัญ     
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    
๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
๗. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน                                                 



๑๐. นางสาวอำภา   เขียวด ี
๑๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน      
๑๒.  นางศริิเพ็ญ  พินิจพรรณ                                  
๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา      
๑๔.  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๕. นางลำดวน  ติดทะ                  
๑๖.  นางศิริญญา   หล้าเต็น 
๑๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 

๖. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้างาน 
2. นางฉวรัตน์  คำธัญ     
3. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
4. นางศรีเริญ  มีพิมพ์      
5. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
6. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
7. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
9. นางสาวอำภา  เขียวดี     
๑0.  นางศิริญญา  หล้าเต็น 
11. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
๑2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์   หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก      
๓. นายนิพล  ปลุกเสก     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

8. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      

9. งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   หัวหน้างาน   
๒. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย 
3. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑0. งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร  แก้วปวน           
๓. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 



4. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย     

๑1. งานนิเทศการศึกษา 
๑. นายถวิล  ชัยยา    หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก      
3. นางสาวอำภา  เขียวดี 
4. นางฉวรัตน์   คำธัญ    
5. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     
6. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
7. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
8. นางพันนภา  วลีดำรงค ์    
9. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๑0. นายเอกดน  อินต๊ะปัน       

๑2. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี   หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร   แก้วปวน     
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์      
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน      
๕. นางลำดวน   ติดทะ    
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      
๗. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     
๘. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      

๑3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๑3.๑  แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

๑. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ห้องเรียน E-Classroom   นายพินิจ  ทังสุนันท์  
๓. ห้องเรียน World Class   นายถวิล  ชัยยา   
๔. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๕. ห้องเรียนไร้พรมแดน   นายบรรจบ  ชูมก 
๖. ศูนย์อาเซียนศึกษา   นางสาวอำภา  เขียวดี  
๗. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ  ๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้า  

                    ๗.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    เจ้าหน้าที ่

 ๑3.๒  แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑4. งานห้องสมุด 
๑. นางลำดวน  ติดทะ   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย                             

๑5. งานแนะแนวการศึกษา 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   หัวหน้างาน 



๒. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
๓. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน ์     
๔. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   
๕. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ      

๑6. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นางอรพินธ์   กันทะรัน   หัวหน้างาน 
๒. นางลำดวน   ติดทะ     
๓. คณะกรรมการตามคำสั่งฯ  

๑7. งานธนาคารโรงเรียน  
๑. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวนิตยา  แปงชัย 
๕. งานบุคคล 

๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา     
๓. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   

     ๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร 
     ๗. นางสาวนิตยา  แปงชัย    

6. งานธุรการและงานสารบรรณ 
      ๑. นางสาวนัยนา  หมื่นจำปา   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      ๓. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร      
      ๔. นางสาวนิตยา  แปงชัย     
      ๕. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

7. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 

           ๒. นางพันนภา  วลีดำรงค์      
 

8. งานเวรรักษาการณ์ 
      ๑. นายสุทน  คุ้มเสม    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู      
      ๓.  นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง    

๙. งานประชาสัมพันธ์   



      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หัวหน้างาน 
      ๒.  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร    
      ๓. นางสาวอัมพร  นามณี    
      ๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขานุการกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
๕. งานนโยบายและแผน 

๑. นายนิพล  ปลุกเสก   หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๔. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖. นางสาวอรนุช  เรือนคำ    

๖. งานการเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ   หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

๗. งานการบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   หัวหน้างาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง     
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว    

๘. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน   หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง       
      4. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง     

๙. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม  หัวหน้างาน 
      ๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
      ๓. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    

     ๔. นางสาวอรนุช  เรือนคำ  
           ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์                                   
๑๐. งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 

     ๑. นางญาดา   ตรีเนตร   หัวหน้างาน 



     ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้      

๑๑. งานควบคุมภายใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนคำ   หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    

๑๒. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    
     ๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ 

๑๓.  งานปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์  หัวหน้างาน 
      ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
      3. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
      4. นางญาดา  ตรีเนตร  
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    
      6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
      7. นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว    
      8. นางจันทร์วัน  รั่วรู้   
      9.  นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ  

14. งานร้านค้าสวัสดิการ 
        1. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ  หัวหน้างาน 
        2.  นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา   

      3. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
        4. นางลำดวน   ติดทะ 
        6. นางหรรษการณ์  ดวงแก้ว   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายเมธา  ศรีประทีป 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการ   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔.  งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายบัญชา  บังคมเนตร  
๕.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์   
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา                   
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ์   
๗. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ        

๖. งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 



๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
๓. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
๔. นางกาญจนา  เหลืองทา    
๕. นางพันนภา  วลีดำรงค ์
6. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์   
7. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๗. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอำภา  เขียวดี      หัวหน้างาน 

       ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     
๔. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

๘. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา  หัวหน้างาน 
๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน    
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๖. นางสาวปทุมพร  อภิวงค ์    
๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  

๙. งานครูเวรประจำวัน 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   

๑๐. งานคณะสี   
๑. นายเมธา  ศรีประทีป   หัวหน้างาน 
๒. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง 
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
๔. นางสาวอำภา  เขียวดี 
5. นางพันนภา  วลีดำรงค์                                         
6. นางกาญจนา  เหลืองทา 
7. นางสาวปทุมพร  อภิวงศ ์
8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
9. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

๑๐. งานสมาคมผู้ปกครองและครู  



๑. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน  หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     

๓. นางกาญจนา  เหลืองทา    
 ๔. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
๑.  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒.  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓.  เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป   นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
๕. งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 
3. นายบุญเลิศ  มูลศรี    

 4. นายสมาน  จันทร์ธง     
5. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
6. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 7. พนักงานทำความสะอาด    

๖. งานสาธารณูปโภค 
    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 
    ๒. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ 

3. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
 4. นายสมาน  จันทร์ธง     

๗. งานพัฒนาความสะอาด 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดคำมี   หัวหน้างาน 
  ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
      ๓. นางนภาพร  เขื่อนตา    
  4. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    

5. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
6. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  7. นางนาตยา  ทาศรี  

๘. งานพัฒนาทั่วไป  
   ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

    ๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     
    ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
     ๔. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
     ๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     

                ๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     
  ๗. นายสุทิศ  มณีทอง     



  8. นางนภาพร  เขื่อนตา 
9. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    
10. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง  
11. นางอนัญญา  ธรรมใจ    

  12. นางนาตยา  ทาศรี  

๙. งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี   หัวหน้างาน 

๒. นายสมาน  จันทร์ธง    
     ๓. นายสุทิศ  มณีทอง      

๑๐. งานโภชนาการ  
     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  หัวหน้างาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    
      ๔. นางลำดวน  ติดทะ     

๑๑. งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๑. นางฉวรัตน์  คำธัญ   หัวหน้างาน 
  ๒. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
 4. นายธนวัฒน์   สิทธิตัน     
 5. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑๒. งานชุมชนสัมพันธ์       
      ๑. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
  4. นายสุทน  คุ้มเสม     

      5. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  6. นางอรพินธ์   กันทะรัน 
  7. นางศรีเริญ   มีพิมพ์ 

  8. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ                                        
  9. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  

  10. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
  11. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    

 12. นางสาวอำไพพรรณ  วรรณภิระ    
                13. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   14. นายบัญชา  บังคมเนตร     

๑๓. งานบ้านพักครู 
    ๑. นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  หัวหน้างาน 

๒. นายชัยพิชิต  อุดคำมี     



๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู  
14. งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

๑. นายบรรจบ  ชูมก   หัวหน้างาน 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
๓. นายบัญชา  บังคมเนตร     
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

๑5. งานสมาคมศิษย์เก่า 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
       3. ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า  

 ทั้งนี้ ให้ผู ้ที ่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้ รับ
มอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และทาง
ราชการ  
 
             สั่ง  ณ  วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                                                (นายจรัส  คำอ้าย) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 

 


