
 

 

ค าส่ังโรงเรียนกะทู้วิทยา 

ท่ี  ๑๑๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  มอบหมายงานในหน้าท่ีของสถานศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจ 

…………………………………………. 

 ด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๖ ก าหนดให้สถานศึกษา 

ท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๓๔(๒) มีบทบาทหน้าท่ี ขอบข่าย และภารกิจ บริหารและจัดการ

สถานศึกษา ท้ัง ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และบริหารบุคคล 

เพื่อให้ การบริหารจัดการศึกษา ตามภาระหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายการศึกษา และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๕ (๕) 

แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับ ระเบียบ

คณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน ว่าด้วยการมอบอ านาจ ในการส่ังการ การอนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติ

ราชการหรือการด าเนินการอื่นของผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ

ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มบริหารงบประมาณดังนี้  

1. กรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล ก ากับติดตาม นิเทศ กล่ันกรอง อ านวยความสะดวก  

ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

1.1  นายสนิท      รอดเซ็น  ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา  ประธาน 

1.2  นายศุภกิจ       ช านาญกิจ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป   รองประธาน 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

1.3  นายจักรพันธ์        อุดทะดาดวง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายงานบุคคล 

1.๔  นายปราโมทย์ สุกแดง  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ     กรรมการและเลขานุการ 

๑.๕  ว่าท่ีร.ต.วิโรจน์      ณ พัทลุง      หัวหน้างานพัสดุฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๖ นางสาวจินตนา โคกเขา  หัวหน้าการเงิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายศุภกิจ  ช านาญกิจ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๒.๑  นายปราโมทย์ สุกแดง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

 ว่าที่ร.ต.วิโรจน์ ณ พัทลุง          ผู้ช่วย 



มีหน้าท่ี  

 ๑. ช่วยก ากับ ดูแลงานในกลุ่มบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามขอบข่ายงาน แนวทางระเบียบปฏิบัติ 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินงานตามภารกิจ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานประมาณ เมื่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

ประมาณไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

 ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานประมาณ 

 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. งานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 

 3.๑  นางสาวจินตนา  โคกเขา           หัวหน้างานการเงิน                             

 ๓.๒  นางสาวเอริญญา มัจฉา   ผู้ช่วย 

 ๓.๓. นางสาวเฉลิมฉัตร ชูเชิด   ผู้ช่วย 

 ๓.๔ นางสาวธนพร  บุญยกบัณฑิต  หัวหน้าบัญชี 

 ๓.๕ นางสาวปัทมา  ศรีเพชร   ผู้ช่วย 

  

นางสาวจินตนา  โคกเขา      หัวหน้างานการเงิน 

  มีหน้าท่ี 

 ๑. วางแผนบริหารจัดการ การด าเนินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จัดท าแผน 

กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 ๒. จัดระบบงาน จัดหาผู้รับผิดชอบ และคณะท าง าน ก าหนดขอบข่าย และ  

ความรับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 ๓. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานอื่น  ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ เพื่อให้ 

เกิดการปรับปรุงพัฒนามีความถูกต้องตมระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวบรวมผลการด าเนินงาน 

ตามแผนงาน โครงการและสรุปผลการด าเนินงานเสนอฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา / ปืงบประมาณ 

 ๕. จัดท าระบบข้อมูลสารสเทศของงานบริหารงบประมาณ เพื่อน าเสนอโรงเรียนและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 ๖. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ ส้ินวันท าการเสนอต่อคณะกรรมการ / ผู้บริหารทราบ 

 ๗. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องตามประเภทบัญชีเงินฝาก เงินนอกงบประมาณของ

โรงเรียนทุกประเภท เช่น เขียนใบถอนเงินฝากธนาคาร และเขียนเช็คส่ังจ่าย ให้ถูกต้องตรงตามผู้มีอ านาจ 

ส่ังจ่ายเงิน 

 ๘. จัดเก็บเอกสารการลงบัญชแีละสมุดคู่ฝาก/เช็ค ไว้ในท่ีปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบ 

 ๙. น าเงินฝากธนาคารทุกรายการ ให้ถูกต้องและตรงตามประเภทบัญชีเงินฝาก 

 ๑๐. จัดเตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐานขอ้มูลการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 

และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้ครบถูกต้องตามระเบียบการใช้เงินอุดหนุนฯ พร้อมรายงาน 

ให้โรงเรียนทราบ 

 ๑๑. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภทให้ครบถูกต้อง จ่ายตาม

ระเบียบประเภทเงิน เช่น หลักฐานการจัดซื้อ-จัดจ้าง / ชุดรายงานการเดินทางไปราชการ / ค่าชดเชยพาหนะ 

 ๑๒. รวบรวมหลักฐานขอนุมัติจ่ายเงินเสนอผู้อ านวยการให้ครบถูกต้องตามหลักฐาน 

การจ่ายเงิน 

 ๑๓. จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ี / ร้านค้า / พร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินตรงตามจ านวน

ท่ีเบิกให้ครบถูกต้อง 

 ๑๔. จัดเก็บหลักฐานการจ่ายงินโดยแยกประเภทเงินตามบัญชี เงินนอกงบประมาณให้

ครบถูกต้อง 

 ๑๕. รายงานข้อมูลการจ่ายงินตามประเภทเงินให้โรงเรียนทราบเป็นระยะร่วมกับ 

งานแผนงาน / โครงการ 

 ๑๖. น าส่งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (ส าหรับร้านค้า) ส่งสรรพากรอ าเภอ ทุกส้ินเดือน 

ก่อนวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป 

 ๑๗. รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ( ไตรมาส / ปีงบประมาณ ) 

รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบน าส่งเงิน ก่อนน าฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 

 ๑๙. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาวธนพร  บุญยกบัณฑิต  

 มีหน้าท่ี 

 ๑. จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณทุกประเภทให้ครบถูกต้อง เช่น 

ทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร , ทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 

 ๒. ลงทะเบียนคุมงินนอกงบประมาณแยกประเภทรายการจ่ายให้เป็นปัจจุบันเพื่อ 

การตรวจสอบ 



 ๓. จัดเก็บทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไว้ในท่ีปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบ 

 ๔. ลงบัญชีรายการรับ-จ่าย ประจ าวันในสมุดเงินสด 

 ๕. จัดท าบัญชีการเงินให้เปน็ระบบ เพื่อตรวจสอบ  

 ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาวเฉลิมฉัตร ชูเชิด 

 มีหน้าท่ี 

 ๑. จัดท าเอกสารการจ่ายเงินเดือนลูกจ้างและนักการ ทุก ๆ ส้ินเดือน 

 ๒. รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบน าส่งเงิน ก่อนน าฝากธนาคารบัญชีเงินรายได้

สถานศึกษา 

 ๓. จัดท าบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเงินงบประมาณ และเงินหัก ณ ท่ีจ่าย  

พร้อมจัดท าทะเบียนเบิกจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ๔. จัดท าทะเบียนคุมการรับเงินบ ารุงการศึกษา 

 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาวเอริญญา มัจฉา 

 มีหน้าท่ี 

 ๑. ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจาก สพม.14 เพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการรับเงินให้ครบถูกต้อง 

 ๒. ประสานงานธุรการ / พิจารณาร่างค าส่ังแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

ทุกภาคเรียน 

 ๓. ตอบรับหนังสือทางราชการของกลุ่มบริหารงบประมาณ พร้อมลงทะเบียนหนังสือรับ / 

หนังสือส่ง 

 ๔. จัดท าชุดเบิกค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔. งานพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 

 ๔.๑  ว่าที่ร.ต.วิโรจน์  ณ พัทลุง  หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 

 ๔.๓ นางสาวคณพร        แสงขาว   ผู้ช่วย 

 ๔.๔ นายสหรัฐ     แสงทองดี  ผู้ช่วย 

 

 



ว่าที่ร.ต.วิโรจน์  ณ พัทลุง 

 มีหน้าท่ี  

 ๑. จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เช่น รายการจัดซื้อ-

จัดจ้าง, ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน, ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 

 ๒. จัดเก็บหลักฐานการเบิกงินงบประมาณทุกประเภทไว้ 

 ๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบประมาณ)  

 ๔. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายจากฝ่ายงานต่างๆในโรงเรียนเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 ๕. จัดซื้อจัดจ้างลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ (ระบบ e-Gp) 5,000 บาทขึ้นไป  

 ๖. จัดท าทะเบียนและควบคุม ดูแลการเข้าอยู่อาศัยบ้านพักของทางราชการ  

 ๗. รายงานผลการบริหารงบประมาณ ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ  

 ๘. ด าเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุและส่ิงปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันพร้อมท้ังด าเนินการ

ในการขอรื้อถอนส่ิงปลูกสร้าง 

 ๙. ซ่อมแซมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานปกติ 

 ๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ว่าที่ร.ต.วิโรจน์  ณ พัทลุง 

 มีหน้าท่ี 

 ๑. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายจากฝ่ายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและน าเสนอต่อ

หัวหน้าพัสดุ 

 ๒. จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มงานพัสดุ 

 ๓. จัดซื้อจัดจ้างลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ (ระบบ e-Gp) 5,000 บาทขึ้นไป 

 ๔. ปฏิบติัหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาวคณพร  แสงขาว     

  มีหน้าท่ี 

  ๑. จัดท าทะเบียนควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ (ประเภทวัสดุ) ประกอบด้วย  วัสดุส้ินเปลือง 

วัสดุคงทนถาวร , วัสดุอะไหล่ 

  ๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ 

  ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับใบเบิกพัสดุ 

  ๔. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 



  ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นายสหรัฐ   แสงทองดี  

มีหน้าท่ี  

๑. จัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์  

๒. จัดเก็บเอกสารใบเบิกครุภัณฑ์ 

๓. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

๔. ผู้ช่วยจัดท าทะเบียนควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ (ประเภทวัสดุ) 

๕. ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

๖. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. งานแผนและสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

  5.๑ นายปราโมทย์ สุกแดง   หัวหน้างานนโยบายและแผน 

๕.๒ นายชัยยงค ์ หวังแต่ธรรม  ผู้ช่วย 

  มีหน้าท่ี 

  ๑. รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียน จัดท าเป็นสารสนเทศของโรงเรียน 

๒. จัดท าแผนงาน โครงการบริหารงานภายในโรงเรียนทุกฝ่าย  

๓. จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

๔. ให้บริการข้อมูลสารเทศของโรงเรียนทุกด้าน 

๕. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปื 

๖. จัดท าแผนบริหารงานงบประมาณประจ าป ี

๗. นิเทศ ติดตามบริหารงานงบประมาณประจ าปี 

๘. จัดท าแผนงานจัดหาทุนสนับสนุนการบริหารงานภายใน 

๙. สรุปแผนการบริหารงบประมาณประจ าปี 

๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. ฝ่ายตรวจสอบบัญชี  ประกอบด้วย 

   ๖.๑ นางธนูศร  สุวรรณหงส์ ผู้ตรวจสอบบัญชี 

มีหน้าท่ี 

๑. ตรวจทานการรับเงิน- เบิกจ่ายเงิน การควบคุม การบันทึกในบัญชขีองการเงินโรงเรียนให้

เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และลงนาม 



๒. รายงานผลการตรวจสอบการเงินและการบัญชีเพื่อเสนอผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร

โรงเรียนทราบ 
  

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป  

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

               (นายสนิท  รอดเซ็น) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา 


