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ค ำน ำ 
 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนจ่านกรอ้ง มีภารกิจส าคัญเพือ่ตอบสนองภารกิจของ

โรงเรียน มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบรหิารจัดการให้มคีวามคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการ
บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน 
ของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้ 
เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผู้เรยีน ด าเนินการด้านการบริหารงานงบประมาณและบุคคลใหเ้กดิความคล่องตวั 
อิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบยีบ เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล  จึงจัดท า
คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคลขึ้น  

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคลนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สอดคลอ้งกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ด้วยเหตุท่ีว่า 
การบริหาร และการจัดการสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก กล่าวคือ มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการทั้งด้านวชิาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไปมากข้ึน และด าเนินการไดอ้ย่างอิสระคล่องตัว 
และรวดเร็ว เอกสารเล่มน้ี  จงึเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายของโรงเรยีนจ่านกร้อง  
ได้น าไป เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษาใหเ้หมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน ได้ อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอ่ไป  

 
 

กลุ่มบรหิำรงบประมำณและบุคคล 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ๑ 
ข้อมูลทั่วไป ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ๒ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ กลยุทธ์โรงเรียน ๓ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล ๕ 
รายละเอียดตามโครงสร้างกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล ๖ 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ๖ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานสารบรรณ ๙ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ ๑๑ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานควบคุมภายใน ๑๔ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานการเงินและบญัชี ๑๗ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานพัสดุและสินทรพัย ์ ๒๐ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานสารสนเทศเพือ่การบริหาร ๒๓ 
โครงสร้างการบริหารงานกลุม่บริหารงบประมาณและบุคคล งานบริหารงานบุคคล ๒๕ 
คณะผู้จัดท า ๓๑ 
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๑ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 
 
 
 
 
 
 
     ข้อมูลทั่วไป 
 

โรงเรียนจ่ำนกร้อง   เป็นสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประเภท โรงเรียนหลัก  ขนำดใหญ่  สังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร รหัสโรงเรียน  ๖๕๑๐๐๒๕๖  (โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดกรมสำมัญศึกษำเดิม)        
เปิดท ำกำรสอนในระดับช่วงชั้นท่ี  ๓  และช่วงชั้นที่  ๔  (มัธยมศึกษำปีท่ี  ๑  –  มัธยมศึกษำปีท่ี  ๖)  ตั้งอยู่ที่   
เลขท่ี ๒๓/๑๗ ถนนจ่ำนกร้อง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ มีพื้นท่ี ๑๒  ไร่        
๑ งำน ๒ ตำรำงวำ  โทรศัพท์ติดต่อหมำยเลข  ๐-๕๕๒๕-๘๔๒๐ หมำยเลขโทรสำร  ๐-๕๕๒๔-๕๗๔๓  
Website : http://www.jr.ac.th ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  มีจ ำนวนนักเรียน  ๒,๓๖๙ คน  ผู้บริหำรโรงเรียน
คือ  นำยเมธี  ศรีรันต์ 

 
         อักษรย่อ     
 
 
       
 
 
      เรียนดี  กีฬำเด่น  เน้นมำรยำท  เปรื่องปรำชญ์ศิลป์ 
      Study well, outstanding in sports, emphasizing etiquette,  
     skillful of arts. 
 
      ผู้หมั่นเสมอ  ย่อมมีโอกำสส ำเร็จ 

Those who are persistent will always have a chance of success. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

สีประจ าโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน 

คติพจน ์

ตราประจ าโรงเรียน 

จร. 
JR. 

 
ชมพู – ขำว 

Pink - White 
 

http://www.jr.ac.th/
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๒ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  
 

 
วิสัยทัศน ์(Vision)  
 

โรงเรียนจ่ำนกร้องเป็นผูน้ ำด้ำนกำรใช้เทคโนโลยพีัฒนำกำรเรียนรู้ มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  
ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

Janokrong school is a leader of using of the technology to learning development. 
Leading to international standards correspond to the Philosophy of Sufficiency Economy. 

 
พันธกจิ (Mission)   
 

๑. จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพตำมแนวทำงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
Providing basic education with quality in accordance with international standard 

school guidelines. 
๒. ส่งเสริมกำรใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเรียนรูเ้พือ่พฒันำสมรรถนะผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 

ศตวรรษ ท่ี ๒๑ 
Promoting the use of technology and learning innovations to develop learner 

competency in accordance with ๒๑st century. 
๓. เสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ส ำนึกในควำมเป็นไทย และวิถชีีวิต 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
Strengthen morals, ethics, desirable values awareness of Thainess and way of life 

according to the philosophy of sufficiency economy. 
๔. พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศกึษำให้มีควำมรู้ คุณธรรม มทัีกษะและคณุภำพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
Develop educational personnel to have knowledge, morality, skills and quality 

according to professional standards. 
๕. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมีสว่นรว่มด้วยระบบคุณภำพ 
Develop the efficiency of participatory management with a quality system. 
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๓ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 
 เป้าประสงค ์(Goals) 
 

๑. ผู้เรียนไดร้ับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑  ตำมเกณฑ ์
มำตรฐำนสำกล 

Learners receive quality education, and have a competency in ๒๑st century 
correspond with international standard criteria. 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ด ำรงตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อยำ่ง 
มีควำมสุข 

Learners have morals and ethics, desirable values to be a good person in society 
and living happily. 

๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
Teachers and educational personnel have quality according to professional 

standards. 
๔. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจดักำรศึกษำเป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนสำกล 
Educational institutions have educational management in accordance with 

international standards. 
 
  เอกลกัษณ์ของโรงเรียน (Uniqueness)  
 

“กิจกรรมดี  ดนตรีเด่น  เน้นเทคโนโลยี” 
“Good at activities, outstanding in music, focusing on technology”. 

 
 อัตลักษณ์ของผู้เรียน (Identity) 

  “แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์”   
  “Show off creatively”. 
 
  กลยุทธ์ของโรงเรียน (School Strategy) 
 

กลยุทธ์ที ่ ๑  พัฒนำผู้เรยีนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
To develop the learners according to the quality of educational standards and 

international standard school. 
กลยุทธ์ที ่ ๒  พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรยีนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกำรเรยีนรู้ 

สอดคลอ้งกับศตวรรษท่ี ๒๑ 
To develop the curriculum and learning processes using innovative learning 

technologies correspond to the ๒๑st century. 
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๔ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 
กลยุทธ์ที ่ ๓  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ส ำนึกในควำมเป็นไทย 

และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
To cultivate students to have morals, ethics and desirable values. Awareness of 

being Thai and lifestyle according to the philosophy of sufficiency economy. 
กลยุทธ์ที ่ ๔  เพิ่มศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณ 

วิชำชีพ 
To increase the potential of teachers and educational personnel to reach 

professional standards and professional ethics. 
กลยุทธ์ที ่ ๕  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำดว้ยระบบคุณภำพ ตำมหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพยีง ส่งเสริมทุกภำคส่วนมีสว่นรว่มในกำรจดักำรศึกษำ 
To increase the efficiency of educational management with a quality system 

according to the philosophy of Sufficiency Economy Encourage all sectors to participate in 
educational management. 
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๕ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๖ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

     

รายละเอียดตามโครงสร้าง 
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
 

กำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล โรงเรียนจ่ำนกร้อง  เป็นภำรกิจส ำคัญ 
ท่ีมุ่งส่งเสริมใหส้ำมำรถ ปฏิบตัิงำนเพือ่ตอบสนองภำรกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นควำมเป็นอิสระ ในกำรบริหำร
จัดกำรมีควำมคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำร มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหำรงบประมำณ
แบบมุ่งเน้นผลงำน ให้มีกำรจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพยส์นิของสถำนศึกษำ รวมท้ังจัดหำรำยได้จำกบริกำร
มำใช้บริหำรจัดกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลใหเ้กิดคุณภำพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียนด ำเนินกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคลำกรให้เกิดควำมคล่องตัว อิสระภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ เป็นไปตำมหลกั 
ธรรมำภิบำล ตลอดจนกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและกำรอ ำนวยกำร ควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำร
ให้บริกำรกำรศึกษำทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนำสถำนศึกษำให้ใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม 

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อให้สถำนศึกษำบรหิำรงำนด้ำนงบประมำณมีควำมเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภบิำล  
   ๒. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตำมข้อตกลงกำรให้บรกิำร 
   ๓. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรทรพัยำกรท่ีได้อย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
  ๔. เพื่อให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ประสำนงำนและอ ำนวยกำร ให้กำรปฏิบัติงำนของ 
สถำนศึกษำเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
  ๕.  เพื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสถำนศึกษำตอ่สำธำรณชน  
ซึ่งจะก่อใหเ้กิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เจตคติท่ีดี เลื่อมใส ศรัทธำและให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณและบคุคล 

 
 

นางภทัทริา  ลัดดากลม  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ    
                                        ปฏิบัตหินา้ที ่รองผู้อ านวยการ กลุ่มบรหิารงบประมาณและบุคคล   

ขอบข่ายการด าเนนิการตามภาระงานและอ านาจหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณและบุคคล 
ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล โรงเรียนจ่ำนกร้อง   

เป็นท่ีปรึกษำของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เก่ียวกับกำรบรหิำรงำนงบประมำณและงำนบุคคล ของโรงเรียน   
ควบคุม  ติดตำม  ดูแลกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล ให้เป็นไปตำมระเบียบและถูกต้องครบถ้วน   
รวมท้ังวเิครำะห์รำยจ่ำยของโรงเรียน เพือ่ปรับปรุงกำรใชจ้ำ่ยให้มีประสิทธิภำพ  ตรวจตรำ ดูแลกำรปฏิบัติงำน 
ของครูและบุคลำกรให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย รวมท้ังวินจิฉัยสั่งกำรที่จ ำเป็นซึง่เกิดเฉพำะหน้ำ เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำ
ของโรงเรียนแทนผู้อ ำนวยกำร ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ในกลุ่มให้ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบของ 
ทำงรำชกำร  ดังนี ้
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๗ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 
  ๑. งำนส ำนักงำนบริหำรงบประมำณและบุคคล 

๒. งำนสำรบรรณโรงเรยีน 
๓. งำนแผนงำนและงบประมำณ 
๔. งำนระบบควบคุมภำยใน 
๕. งำนกำรเงินและบญัช ี
๖. งำนพัสดุและสินทรพัย ์
๗. งำนสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร 
๘. งำนบริหำรงำนบุคคล 
๙. งำนบริหำรงบประมำณทั่วไป  
๑๐. งำนอื่น ๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 

 

นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกลู     ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
                                       ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณและบุคคล 

ขอบข่ายการด าเนนิการตามภาระงานและอ านาจหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณและบคุคล 
  ๑. ศึกษำข้อมูลขอบข่ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล  
ร่วมวำงแผน ส่งเสริม พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำย ตอบสนองวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรยีน 
  ๒. วิเครำะห์ข้อมูลของงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณและบคุคล ควบคุม ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน 
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร และปฏทิินกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ
และบุคคล  
  ๓. ควบคุม ก ำกับดูแล วำงแผนพัฒนำประสำนงำนและตดิตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำร
งบประมำณและบุคคลให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลส ำเรจ็และทันต่อสถำนกำรณ์ จ ำนวน ๙ งำน คือ 
งำนส ำนักงำนบริหำรงบประมำณและบุคคล งำนสำรบรรณโรงเรียน งำนแผนงำนและงบประมำณ 
งำนระบบควบคุมภำยใน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพสัดุและสินทรพัย์ งำนสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร 
งำนบริหำรงำนบุคคล และงำนบริหำรงบประมำณท่ัวไป  
  ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 

นางสาวบรรณฑรวรรณ  อรรควรพงศ์  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
                 ปฏบิัตหินา้ที ่ รองผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณและบุคคล 

ขอบข่ายการด าเนนิการตามภาระงานและอ านาจหน้าที่รองผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

และบุคคล 
  ๑. ศึกษำข้อมูลขอบข่ำยโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล  
ร่วมวำงแผน ส่งเสริม พัฒนำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำย ตอบสนองวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรยีน 
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๘ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 
  ๒. วิเครำะห์ข้อมูลของงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณและบคุคล ควบคุม ก ำกับดูแล  
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำร และปฏิทนิกำรปฏิบัตงิำนของกลุ่มบริหำร
งบประมำณและบุคคล  
  ๓. ควบคุม ก ำกับดูแล วำงแผนพัฒนำประสำนงำนและตดิตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำร
งบประมำณและบุคคลให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลส ำเรจ็และทันต่อสถำนกำรณ์ จ ำนวน ๙ งำน คือ 
งำนส ำนักงำนบริหำรงบประมำณและบุคคล งำนสำรบรรณโรงเรียน งำนแผนงำนและงบประมำณ 
งำนระบบควบคุมภำยใน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพสัดุและสินทรพัย์ งำนสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร 
งำนบริหำรงำนบุคคล และงำนบริหำรงบประมำณท่ัวไป  
  ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
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๙ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๑๐ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

   งานสารบรรณโรงเรียน 
 
 ๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
  ๑)  นำงสำวบรรณฑรวรรณ  อรรควรพงศ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ หัวหน้ำ 
  ๒)  นำงสำวจิดำภำ  ทองเพ็ชร  ธุรกำรโรงเรียน ผู้ช่วย 
  ๓)  นำงจิตรำ  ค ำชม  ลูกจ้ำงชัว่ครำว ผู้ช่วย 
  ๔)  นำงนทีกำนต์  มำลัยทิพย์  ลูกจ้ำงชัว่ครำว เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
  ๑. ประสำนกำรด ำเนินงำนดำ้นธุรกำร กำรรับ – ส่งหนังสอืรำชกำรภำยในกลุ่มงำน  
  ๒. รวบรวมศึกษำ วเิครำะห์ข้อมูล จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนและค ำสั่งพรรณนำงำนในหนำ้ท่ี
ของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล  
  ๓. จัดท ำเอกสำรเพือ่ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล  
  ๔. ประสำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน /โครงกำรของกลุม่บริหำรงบประมำณและบุคคล  
  ๕. ติดตำม ประเมินผล ประเมินควำมพึงพอใจ วเิครำะห์ วิจัย สรุปผลและรำยงำน 
กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน ฯ ทุกภำคเรียน  
  ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำร รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล และ 
  ๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๒. งานสารบรรณโรงเรียน 
  ๑)  นำงสำวบรรณฑรวรรณ  อรรควรพงศ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ หัวหน้ำ 
  ๒)  นำงสำวจิดำภำ  ทองเพ็ชร  ธุรกำรโรงเรียน ผู้ช่วย 
  ๓)  นำงจิตรำ  ค ำชม  ลูกจ้ำงชัว่ครำว ผู้ช่วย 
  ๔)  นำงนทีกำนต์  มำลัยทิพย์  ลูกจ้ำงชัว่ครำว ผู้ช่วย 
  ๕)  นำงสำวพิญำภรณ์  บ ำรุงด ี  ครูช ำนำญกำร เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
  ๑. ด ำเนินงำนสำรบรรณตำมระเบยีบงำนสำรบรรณ  
  ๒. ติดตำมระบบหนังสอืภำยนอก ภำยใน ระบบหนังสอือเิล็กทรอนิกส์ My-office  
  ๓. จัดท ำทะเบียนรับ-สง่ โต้ตอบหนังสอื ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจัดส่งเอกสำร 
ทำงรำชกำร  
  ๔. จัดพิมพ์ค ำสั่งกำรไปรำชกำร กำรศึกษำดูงำนท้ังในและต่ำงประเทศ กำรขออนญุำตไป 
ทัศนศึกษำ  

๕. จัดท ำทะเบียนคุมค ำสั่งโรงเรียน จัดเก็บเอกสำรและท ำลำยเมื่อหมดอำยุกำรใช้งำน  
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๑๑ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๑๒ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 

 งานแผนงานและงบประมาณ 
 

๑. งานวิเคราะห์งบประมาณ 
  ๑)  นำยพีระพงษ์  ปัญญำ  ครูช ำนำญกำร หัวหน้ำ 
  ๒)  นำงสำวชวิศำ  ค ำชม  ครู ผู้ช่วย 
  ๓)  นำยนิติพงษ์  สกุณำ  ครูผู้ชว่ย ผู้ช่วย 
  ๔)  นำงมะยุรี  ถ่ินน้ ำใส  ครูช ำนำญกำรพเิศษ      เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
  ๑. จัดองค์กรกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนของโรงเรียน ศึกษำ วิเครำะห์สภำพปญัหำและ 
ควำมต้องกำรของโรงเรียน  
  ๒. ด ำเนินกำรวเิครำะห์งบประมำณ จัดท ำและเสนอค ำขอตั้งงบประมำณ เพือ่น ำเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรวำงแผนของโรงเรียนพิจำรณำ วเิครำะห์ และประเมินงำนในกำรจัดแผนงำนให้
สอดคลอ้งกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยจัดท ำเป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของโรงเรียน และแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี  
  ๓. วิเครำะห์เสนอแนะและประสำนงำนในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรของฝ่ำยต่ำง ๆ  
ให้สอดคลอ้งกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ ๓ ปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปขีองโรงเรียน  
  ๔. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ ๓ ปี รวบรวมกำรจัดท ำโครงกำรเพือ่เสนอ 
ขออนุมัติโครงกำรต่อผู้บริหำร  
  ๕. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน จัดท ำรำยละเอียดงำน/โครงกำรใหส้อดคล้อง
กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ ๓ ปี 
  ๖. จัดท ำแผนงำน กำรใชจ้่ำยเงินและรำยงำนเงินตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
  ๗. จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนแผนงำนของโรงเรียน ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย 
มำตรกำร ตัวชีว้ัดควำมส ำเรจ็กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  
  ๘. ด ำเนินกำรปรับแผนให้สอดคล้องกับสภำพปัจจุบันและปัญหำที่เกิดข้ึน 
  ๙. ช่วยเหลอืประสำนงำนในกำรก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลงำนโครงกำรของ 
กลุ่มงำนต่ำง ๆ ของโรงเรยีน ประสำนแผนของโรงเรยีนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย    
 ๒. งานก ากบั ตดิตาม และประเมินโครงการ 

     ๑)  นำงมะยุรี  ถ่ินน้ ำใส                   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้ช่วย 
      ๒)  นำงสำวชวิศำ  ค ำชม         ครู    ผู้ช่วย  
      ๓)  นำยขวัญชัย  ก่ิงท่ัง         ครู    เลขำนุกำร   

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. จัดเตรียมข้อมูลเพือ่รำยงำนและขอจัดตัง้งบประมำณประจ ำปี ก ำกับ ดูแล และควบคุมกำรใช้ 

งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
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๑๓ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

๒. รวบรวม สรุป รำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
และรำยงำนผลกำรใชเ้งินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหวัเงินเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ ตอ่ผู้อ ำนวยกำร และ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

๓. ช่วยเหลอื ประสำนงำนในกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตดิตำม ประเมินผลงำน/โครงกำรของ 
กลุ่มงำนต่ำง ๆ ของโรงเรยีน  

๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๑๔ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๑๕ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

   งานระบบควบคมุภายใน 
 
 ๑. งานวิเคราะห์ระบบควบคุมภายใน 
     ๑)  นำงสำวพญิำภรณ์  บ ำรุงด ี       ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
     ๒)  นำงมะยุรี  ถ่ินน้ ำใส        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
     ๓)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทุกกลุ่ม      ผู้ช่วย 
     ๔)  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม      ผู้ช่วย 

    ๕)  นำงสำวชวิศำ  ค ำชม        ครู    เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. วิเครำะห์สภำพปญัหำปัจจุบันตำมโครงสร้ำงและภำรกิจของโรงเรียน วเิครำะห ์

ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน  
  ๒. พัฒนำระบบและปฏิบัติงำนตำมระบบควบคุมภำยในของสว่นงำนยอ่ย ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหนว่ยงำน
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีกำรประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน และประเมินกำรควบคุม
ภำยในดว้ยตนเอง (Control self Assessment : CSA)  วำงแผนปรับปรุง แก้ไขจุดออ่นของระบบ 
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุง  

๓. ก ำหนดปัจจัยเสีย่งและจัดล ำดับควำมเสี่ยง ก ำหนดมำตรกำรในกำรปอ้งกันควำมเสีย่ง 
ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  

๔. วำงแผนจัดระบบควบคุมภำยในโรงเรียน ด ำเนินงำนควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำร 
และวธิีกำรที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด  
  ๕. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรท่ีก ำหนดและปรับปรุง 
ให้เหมำะสม 

๖. รำยงำนผลกำรประเมินควบคุมภำยใน  
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๒. งานก ากบั ตดิตามระบบควบคมุภายใน 
     ๑)  นำงสำวพญิำภรณ์  บ ำรุงด ี       ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
     ๒)  นำงมะยุรี  ถ่ินน้ ำใส        ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
     ๓)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทุกกลุ่ม      ผู้ช่วย 
     ๔)  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม      ผู้ช่วย 

    ๕)  นำงสำวชวิศำ  ค ำชม        ครู    เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
  ๑. ก ำกับ ติดตำม และรวบรวมรำยงำน กำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (Control self 
Assessment : CSA)  แบบ ปค.๕ และแบบติดตำม ปค.๕ จำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับกลุ่ม 
เพื่อสรุปผลกำรประเมินภำพรวมของโรงเรยีน 
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๑๖ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

  ๒.  สรุปผลกำรประเมิน วำงแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดท ำแบบ ปค.๔  
  ๔.  จัดท ำหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.๑) เสนอผู้บริหำร
ลงนำม ส่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพษิณุโลก อุตรดิตถ์  ภำยในก ำหนด 
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๑๗ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๑๘ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

  งานการเงินและบัญชี 
 

๑. งานการเงิน 
    ๑)  นำงสำวผกำชำติ  รักผกำวงศ์            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
    ๒)  นำงรัชนีกรณ์  ศรีคล้ำย                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ช่วย 
    ๓)  นำงสำวจิดำภำ  ทองเพ็ชร                       เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร          ผู้ช่วย 

   ๔)  นำงจิตรำ    ค ำชม                      ลูกจ้ำงชั่วครำว          เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
  ๑. ควบคุมกำรรับเงิน กำรเบกิจ่ำยเงินทุกประเภทให้ถูกตอ้งตำมระเบียบ 
  ๒. จัดท ำทะเบียนคุมกำรเก็บเงินทุกประเภท 
  ๓. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน ใบส ำคัญ กำรเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท 
  ๔. เก็บรักษำเงนิของโรงเรียนตำมระเบยีบของทำงรำชกำร ตรวจสอบกำรรับเงินนอก
งบประมำณทุกประเภทจำกเจ้ำหน้ำท่ีรับเงินเพือ่น ำสง่ธนำคำรหรือฝำกส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ  
พิษณุโลก อุตรดิตถ ์
  ๕. จ่ำยเงินอุดหนุน/เงินนอกงบประมำณ/เงินงบประมำณให้แก่ร้ำนค้ำ ผู้เก่ียวข้องหรอื 
ผู้มีสิทธิ์ตำมหลักฐำนกำรอนุมัติจ่ำยเงิน 
  ๖. ตรวจสอบสญัญำยืมเงินเพือ่เสนอใหผู้้อ ำนวยกำรอนุมัติ  และจ่ำยเงินให้แก่ผู้ยืม ติดตำม
กำรส่งใชเ้งินให้ทันตำมก ำหนด 
  ๗. ตรวจสอบควำมถูกต้องของ  ตัวเงินสด เงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนเงินคงเหลอืประจ ำวัน 
  ๘. จัดท ำหนังสือรับรองเงินเดอืนให้กับข้ำรำชกำร 
  ๙. ตรวจสอบและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบหมวดค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสรำ้ง,  ค่ำตอบแทนใช้สอยวสัดุ และค่ำสำธำรณูปโภค   
  ๑๐. ตรวจหลักฐำนกำรเบิกและจัดท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณหมวดเงิน
สวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร ค่ำรักษำพยำบำล ส่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ พษิณุโลก อุตรดิตถ์ 
ภำยในวันท่ี  ๕  ของเดือน 
  ๑๑. จัดท ำทะเบียนคุมรำยตวันักเรียน พรอ้มติดตำมทวงถำมกำรค้ำงช ำระเงินของนักเรียน 
จัดเก็บรักษำใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วปรุ เจำะรู ประทับตรำเลิกใช้เมือ้สิ้นปีงบประมำณ 
  ๑๒. จัดท ำรำยงำนผลกำรบรหิำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีรวมกับงำนงบประมำณและ
แผนงำน เพือ่รำยงำนในระบบต่อหน่วยงำนต้นสังกัด กำรท ำระบบฐำนข้อมูล (E-Budget) 
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๑๙ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

๒. เจ้าหน้าที่บญัช ี
    ๑)  นำงสำวผกำชำติ  รักผกำวงศ์            ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
    ๒)  นำงรัชนีกรณ์  ศรีคล้ำย                  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ช่วย                                                               
    ๓)  นำยนิติพงษ์  สกุณำ                  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

   ๓)  นำงสำวจิดำภำ  ทองเพ็ชร                   เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร          เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
  ๑. จัดท ำบัญชีกำรรับ-จ่ำยเงนิทุกประเภทในสมุดเงินสด สง่ให้กรรมกำรตรวจสอบบัญชรีับ-
จ่ำยประจ ำวัน ตรวจสอบควำมถูกต้องหลังจำกปิดบัญชีในแต่ละวันเพือ่น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรต่อไป 
  ๒. จัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสด และเงินฝำก
ธนำคำรให้ถูกต้อง 
  ๓. จัดท ำทะเบียนคุมเอกสำรแทนตัวเงิน จัดท ำทะเบียนคมุเงินนอกงบประมำณและทะเบียน
คุมรำยรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำทุกประเภท ได้แก่ เงินบ ำรุงกำรศึกษำ, เงินลูกเสอื,  เนตรนำรี,  เงินยวุกำชำด,   
เงินอุดหนุน,  เงินรำยได้แผน่ดิน, เงินประกันสัญญำ, เงินภำษีหัก  ณ  ท่ีจ่ำย ฯลฯ   

๔. จัดเก็บใบส ำคัญคู่จ่ำยเงินนอกงบประมำณ  เงินอุดหนนุ  และรวบรวมจัดท ำงบเดือน,   
งบ  ๖  เดือน  รำยงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง   

๕. พร้อมเก็บรักษำทะเบียนคมุต่ำง ๆ บัญชีเงินสด และเอกสำรกำรเงินท่ีอยู่ใน 
ควำมรับผิดชอบ ไว้ในที่ปลอดภัยเพือ่รอกำรตรวจสอบตอ่ไป  

๖. จัดท ำทะเบียนคุมเงินฝำกธนำคำรและงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 
ทุกบัญชี และงบพิสูจน์ยอดเงนิฝำกธนำคำรทุกประเภท  

๗. ตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบควำมถูกต้องของบญัชยี่อย 
และทะเบียน  
  ๘. จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยได้ต่ำง ๆ ของร้ำนค้ำในโรงเรียน  

๙. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒๐ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๒๑ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

  งานพัสดุและสินทรัพย ์
 
 ๑. งานพัสด ุ
  ๑)  นำงภัททิรำ  ลัดดำกลม   รองผูอ้ ำนวยกำร       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพสัด ุ
  ๒)  นำงสมจิตร  แซ่เซียว  ครูช ำนำญกำรพเิศษ   ผู้ช่วย 
  ๓)  นำงสุปรำณ ี เนตรจินดำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ   ผู้ช่วย 
  ๔)  นำงสำวฐำปณี  จันทร์ถม  ครูผู้ชว่ย    ผู้ช่วย 
  ๕)  นำงสำวนิสำ  ค ำชม       ลูกจ้ำงชัว่ครำว          ผู้ช่วย 
  ๖)  นำยณัฐนันท์  เสนำพิทักษ์  ครูอัตรำจำ้ง   ผู้ช่วย 
   ๗)  นำงจันทร์ทำ  ชุ้นกตัญญู       ลูกจ้ำงชัว่ครำว          เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. รับผิดชอบและปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและ 

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๒. ประสำนงำนกับบุคลำกรทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องเพือ่ด ำเนนิงำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  
ด ำเนินกำรควบคุมดูแลกำรจดัซื้อ/จัดจำ้ง ควบคุมกำรเบิก-จ่ำยพัสดุของทุกกลุ่ม ฯ  

๓. จัดพิมพ์เอกสำรงำนพัสดุและสินทรพัย์ จัดเอกสำรงำนพัสดุ กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง และ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ให้เปน็ไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

๔. จัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดซือ้/จัดจำ้ง ประสำนงำนกำรตรวจรับกับบุคลำกรทุกกลุ่ม 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด ำเนินงำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  

๕. จัดท ำรหัสหนว่ยงำน และหมำยเลขครุภณัฑ์ กำรจัดซือ้/จัดจ้ำง กำรบรจิำคและกำรเช่ำ 
กำรท ำทะเบียนทรพัย์สิน ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด  
  ๖. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยวัสดุถำวร และพสัดุประจ ำปี ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 

๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒๒ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 ๒. งานสินทรพัย์ 
  ๑)  นำงภัททิรำ  ลัดดำกลม   รองผูอ้ ำนวยกำร       หัวหน้ำงำนสินทรัพย ์
  ๒)  นำงสมจิตร  แซ่เซียว  ครูช ำนำญกำรพเิศษ   ผู้ช่วย 
  ๓)  นำงสุปรำณ ี เนตรจินดำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ   ผู้ช่วย 
  ๔)  นำงสำวฐำปณี  จันทร์ถม  ครูผู้ชว่ย    ผู้ช่วย 
  ๕)  นำงสำวนิสำ  ค ำชม       ลูกจ้ำงชัว่ครำว          ผู้ช่วย 
  ๖)  นำยณัฐนันท์  เสนำพิทักษ์  ครูอัตรำจำ้ง   ผู้ช่วย 
   ๗)  นำงจันทร์ทำ  ชุ้นกตัญญู       ลูกจ้ำงชัว่ครำว          เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. รับผิดชอบและปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบหมำยตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและ 

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำดว้ยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

๒. จัดท ำรหัสหนว่ยงำน และหมำยเลขครุภณัฑ์ กำรจัดซือ้/จัดจ้ำง กำรบรจิำคและกำรเช่ำ 
กำรท ำทะเบียนทรพัย์สิน ตำมท่ีทำงรำชกำรก ำหนด  
  ๓. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยวัสดุถำวร และพสัดุประจ ำปี ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 
  ๔. จัดท ำฐำนข้อมูลสินทรัพยข์องสถำนศึกษำ 

๕. จัดท ำ Copy Print เอกสำรของทุกกลุ่ม ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำรใช้กระดำษ,  
หมึกพิมพ์ และกระดำษไข ของทุกกลุ่ม และรำยงำนข้อมลูกำรใช้ทุกภำคเรียน  

๖. กำรประกันรถและต่อ พรบ.ทะเบียนรถรำชกำร  
๗. กำรรำยงำนข้อมลู, โครงกำรงำนพสัดุ ท่ีรำชพสัดุ กำรเช่ำท่ีดินวัด กำรจ ำหน่ำยพสัด ุ

ประจ ำป ี 
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒๓ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๒๔ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

  งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

๑. งานสารสนเทศ 
       ๑)  นำยจักรวำล    ภู่อ่ ำ             ครูช ำนำญกำรพเิศษ     หัวหน้ำ  
       ๒)  นำงอุรวี  สอนสุภำพ             ครูช ำนำญกำรพเิศษ           ผู้ช่วย 
       ๓)  นำงสำวฉัตรชนก วทัธพรรณ    ครูช ำนำญกำรพเิศษ           ผู้ช่วย 
                ๔)  นำยขวัญชยั  ก่ิงท่ัง            ครู                  เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศสถำนศึกษำ เพือ่ใช้ในกำรพัฒนำงำนสถำนศึกษำ 
๒. ด ำเนินกำร จัดท ำ รวบรวบข้อมูลสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 

กำรศึกษำ EMIS ข้อมูลนักเรยีนรำยบุคคล Data Management Center (DMC) ระบบฐำนข้อมูล
สิ่งก่อสรำ้ง (B-OBEC) ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)  

๓. รำยงำนข้อมูล Data on web  
๔. กำรพัฒนำระบบข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ (Obec) ระบบฐำนขอ้มูล E-Budget)  

งำนสำรสนเทศบุคคล (P-OBEC)  
  ๕. ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียน   
ระบบ E SCHOOL MASTER 

๖. จัดท ำสถิติข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน รำงวัลท่ีได้รับ พัฒนำ Webpage ของ 
กลุ่มบริหำรงบประมำณและบุคคล  

๗. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
๘. จัดท ำระบบบริหำรสำรสนเทศมัธยมศึกษำ (SESA)  
๙. ท ำรำยงำนสรุปรูปเล่มสำรสนเทศประจ ำปีของโรงเรียน  
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๒. งานข้อมูลสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (CCT) 
      ๑)  นำงอุรวี  สอนสุภำพ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  หัวหน้ำ 
      ๒)  นำงรัชนีกรณ์  ศรีคลำ้ย   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
      ๓)  นำยจักรวำล  ภูอ่่ ำ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
      ๔)  นำงสำวฉัตรชนก  วัทธพรรณ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
      ๕)  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น       ผู้ช่วย 
      ๖)  นำยขวัญชัย  ก่ิงท่ัง   ครูผู้ชว่ย      เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. วำงแผน ด ำเนินกำร สรรหำ และจัดท ำข้อมูลนักเรียนยำกจน เพื่อเข้ำระบบปัจจัยพืน้ฐำน 

นักเรียนยำกจนและยำกจนพเิศษแบบมีเงือ่นไข ภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อหลักประกันโอกำส 
ทำงกำรเรียนรู้  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำนักเรยีนด ำเนินกำรจัดเยีย่มบ้ำนนักเรียนท่ีได้รับกำรพจิำรณำ  
ติดตำม และรำยงำนผลนักเรยีนท่ีได้รับเงินแก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
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๒๕ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 
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๒๖ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

   งานบริหารงานบุคคล 
 

๑. งานบุคคล    
              ๑)  นำยวชิรวชิญ ์ ยะไข่        ครูช ำนำญกำรพเิศษ    หัวหน้ำ 
              ๒)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร                         ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  ท่ีปรึกษำ 
 ๓)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
 ๔)  นำงสำวฐำปนี  จันทร์ถม   ครูผู้ชว่ย    ผู้ช่วย 
 ๕)  นำยนิติพงษ์  สกุณำ   ครูผู้ชว่ย    ผู้ช่วย 
 ๖)  นำงสำวสวำสดิ์  ปำนเพ็ง   ครูช ำนำญกำรพเิศษ    เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
๑. ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนบรหิำรงำนบุคคล วำงแผนอัตรำก ำลัง งำนสรรหำอัตรำก ำลัง  

งำนสรรหำ และบรรจุแต่งต้ัง  
๒. งำนเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงข้ึน กำรย้ำย  
๓. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือ่นขั้นเงินเดือน   
๔. งำนด ำเนินกำรทำงวินัย  
๕. งำนสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำร งำนกำรออกจำกรำชกำร  
๖. กำรลงเวลำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร งำนกำรลำทุกประเภท กำรไปรำชกำร  

กำรขออนญุำตออกนอกเขต  
๗. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์งำนจัดท ำระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  

ข้อมูลด้ำนวิทยฐำนะ  
๘. งำนดูแลเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย งำนส่งเสริมและกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๙. งำนส่งเสริมมำตรฐำนวชิำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ  
๑๐. งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
๑๑. งำนปฐมนิเทศครูบรรจุและครูย้ำย  
๑๒. รำยงำนข้อมลูสถิติกำรลำให้กับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๒. งานอตัราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และเกษียณอายุราชการ 
     ๑)  นำยวชิรวชิญ์  ยะไข่  ครูช ำนำญกำรพเิศษ    หัวหน้ำ 
     ๒)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
     ๓)  นำงสำวฐำปณี จันทรถ์ม  ครูผู้ชว่ย       เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. เสนอควำมต้องกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
โดยผ่ำนควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   ๒. ด ำเนินกำรสรรหำและจัดจ้ำงบุคคลเพือ่ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งอัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำหรือ 
ลูกจ้ำงชัว่ครำวและพนักงำนรำชกำรตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด โดยผ่ำนควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
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๒๗ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวชิำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพและเกณฑ์
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร แจ้ง
ภำระงำนให้แก่อัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร  
   ๓. ด ำเนินกำรทดลองปฏิบัตหิน้ำท่ีรำชกำรส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำหรอืเตรียมควำมพร้อม 
และพัฒนำอย่ำงเข้มส ำหรับผูไ้ด้รับกำรบรรจเุข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง “ครูผู้ชว่ย” ตำมหลักเกณฑ์และวิธีท่ี 
ก.ค.ศ.ก ำหนด ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหนง่ครูผู้ชว่ยเป็นระยะ ๆ ทุกสำมเดือนตำมแบบประเมิน
ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด และในกำรประเมินแต่ละครั้งให้ประธำนกรรมกำรแจ้งผลกำรประเมินให้ครูผู้ชว่ยและผู้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ทรำบ  

 ๔. จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ปีละ ๒ ครั้ง เพือ่รำยงำนผล 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรต่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
   ๕. รวบรวมรำยชื่อ ข้อมูลและเอกสำรกำรขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ท่ีประสงค์จะขอย้ำย เสนอผูบ้ังคับบัญชำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ส่งให้ 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
   ๖. เสนอรำยชือ่ ข้อมูลและเอกสำรของผู้ท่ีมีควำมประสงค์ขอย้ำยมำปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ         
ให้ผู้บังคับบัญชำ และเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมล ำดับข้ัน  
   ๗. จัดท ำทะเบียนประวัติผู้เกษียณอำยุรำชกำรและด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรเกษียณอำยรุำชกำรให้เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
   ๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๓. งานทะเบียนประวตัิ (กพ.๗) / บัตรประจ าตวัข้าราชการ / งานเครือ่งราชย์อิสริยาภรณ์ 
 ๑)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
  ๒)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่          ครูช ำนำญกำรพเิศษ                 ผู้ช่วย 
 ๓)  นำงสำวฐำปณี  จันทร์ถม ครูผู้ชว่ย     ผู้ช่วย 
  ๔)  นำงสำวสวำสดิ์  ปำนเพ็ง ครูช ำนำญกำรพเิศษ เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. ควบคุมดูแลกำรจัดท ำหลกัฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร มีกำรรวบรวมหลักฐำนกำรปฏิบัต ิ
รำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
   ๒. เก็บหลักฐำนเก่ียวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรโดยเฉพำะ สะดวกแก่กำรค้นหำ
และน ำสถิติไปใช้ประโยชน์  
   ๓. ด ำเนินกำรในกำรขอเครือ่งรำชอิสรยิำภรณ์ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำไปยังเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเสนอผู้มีอ ำนำจตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด จัดท ำทะเบียนผู้ได้รับเครือ่งรำชย์อิสรยิำภรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด  
   ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒๘ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 ๔. งานเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๑)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่      ครูช ำนำญกำรพเิศษ   หัวหน้ำ 
 ๒)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑.  ด ำเนินกำรเรือ่งกำรเลือ่นต ำแหน่ง เลื่อนระดับ กำรเพิม่วุฒิ และกำรปรับวุฒิ  
ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๕. งานวนิัย การรักษาวินัย การด าเนินงานทางวินัย การสั่งพักราชการ การใหอ้อกจากราชการ 
 ๑)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่      ครูช ำนำญกำรพเิศษ   หัวหน้ำ 
 ๒)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๓)  นำงสำวพิญำภรณ์  บ ำรุงดี ครูช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
 ๔)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนวินยั กำรรักษำวนิัยของข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจ ำ  
เสนอขออนญุำตตำมนโยบำย หลักเกณฑ์และวธิีกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

     ๖. งานการจ้างลูกจา้งประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
 ๑)  นำงสำวฐำปณี  จันทร์ถม ครูผู้ชว่ย หัวหน้ำ 
  ๒)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๓)  นำงสำวสวำสดิ์  ปำนเพ็ง ครูช ำนำญกำรพเิศษ เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. จัดท ำสัญญำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชัว่ครำว ใหเ้ปน็ไปตำมระเบียบของ 
ทำงรำชกำร พร้อมส่งหลักฐำนรำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพษิณุโลก อุตรดิตถ์  
   ๒. จัดท ำทะเบียนประวัติลูกจำ้งประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว พร้อมเก็บรักษำทะเบียน 
ประวัติเพือ่สะดวกแก่กำรค้นหำ 
   ๓. จัดท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชัว่ครำว เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรพจิำรณำต่อสญัญำจ้ำงในปีต่อไป 
   ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒๙ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 ๗. งานเลื่อนขัน้เงินเดือนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 ๑)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่ ครูช ำนำญกำรพเิศษ หัวหน้ำ 
 ๒)  นำยนิติพงษ์  สกุณำ ครูผู้ชว่ย ผู้ช่วย 
 ๓)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร ครูช ำนำญกำรพเิศษ เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. ประกำศเกณฑ์กำรประเมนิและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบให้แก่ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ  
   ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดอืนระดับสถำนศึกษำตำมหลักเกณฑ์ 
และวธิีกำรที่กฎหมำยก ำหนด  
   ๓. จัดท ำแบบประเมินตนเองเพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประเมินตนเอง  
   ๔. รวบรวมแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำประเมิน สรุปผลกำรประเมิน
ของคณะกรรมกำร  
   ๕. แจ้งผลกำรประเมินให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ สรุปข้อมลูเสนอส่ง
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทรำบและออกค ำสั่งเลือ่นขั้นเงินเดือนตำมล ำดับ  
   ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

๘. งานบัญชีลงเวลาปฏบิัตริาชการ การลา การไปราชการ 
 ๑)  นำงสำวสวำสดิ์  ปำนเพ็ง ครูช ำนำญกำรพเิศษ หัวหน้ำ 
 ๒)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๓)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
 ๔)  นำงสำวพิญำภรณ์  บ ำรุงดี  ครูช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
 ๕)  นำงสำวฐำปณี  จันทร์ถม ครูผู้ชว่ย เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. จัดท ำบัญชีลงเวลำปฏิบัตริำชกำรของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ๒. สรุปกำรลำ กำรไปรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๙. งานสารสนเทศบคุลากร 
 ๑)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่ ครูช ำนำญกำรพเิศษ หัวหน้ำ 
 ๒)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร ผู้ช่วย 
 ๓)  นำงสำวฐำปณี  จันทร์ถม ครูผู้ชว่ย เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
   ๑. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวกับงำนบุคลำกร 
   ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๓๐ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 ๑๐. งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
 ๑)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร หัวหน้ำ 
 ๒)  นำงจินตนำ  เกิดเนตร ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๓)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่ ครูช ำนำญกำรพเิศษ เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
    ๑. จัดท ำค ำสั่งเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ  
    ๒. สรุปข้อมูลเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำเป็นรูปเล่มรำยงำน 
ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบทุกเดือน  
    ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๑๑. พัฒนาวิชาชีพครูตามระบบการประเมนิผลปฏิบัติงาน (Performance Agreement PA) 
 ๑)  นำงสำวสวำสดิ์  ปำนเพ็ง     ครูช ำนำญกำรพเิศษ   หัวหน้ำ 
 ๒)  นำงพรรณธนยี์  พงษ์ตระกูล ครูช ำนำญกำร ท่ีปรึกษำ 
 ๓)  นำงรุ่งระวี  ด่อนสิงหะ ครูช ำนำญกำรพเิศษ ท่ีปรึกษำ 
 ๔)  นำงนพวรรณ  ชูนำคำ ครูช ำนำญกำรพเิศษ ท่ีปรึกษำ 
 ๕)  นำงสำวบรรณฑวรรณ  อรรควรพงศ ์ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๖)  นำยวชริวชิญ์  ยะไข่ ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๗)  นำงอุรวี  สอนสภุำพ ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๘)  นำงสำวฉัตรชนก  วัทธพรรณ ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๙)  นำยจักรวำล  ภู่อ่ ำ ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
 ๑๐)  นำงสำวภัทร์ปนันท์  ศุภวิทยพงศ ์ ครูช ำนำญกำร ผู้ช่วย  
 ๑๑)  นำยขวัญชัย  ก่ิงท่ัง ครู   ผู้ช่วย 
 ๑๒)  นำยไกรฤทธิ์  ชุ้นกตัญญ ู ลูกจ้ำงชัว่ครำว ผู้ช่วย 
 ๑๓)  นำงสำวสิร์ดำภัทร์  เพิม่ผลธญัธน ครูช ำนำญกำรพเิศษ  เลขำนุกำร 

 แนวทางการปฏบิัติงาน 
    ๑. ศึกษำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
    ๒. ด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑแ์ละวธิีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๓. ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำข้อตกลงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๔. ด ำเนินงำนให้มีกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงและหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวทิยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๕. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรมีวทิยฐำนะหรือเลือ่นวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินต ำแหนง่และวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ๖. เป็นท่ีปรึกษำ ให้ควำมช่วยเหลอืกับผู้ท่ีส่งผลงำนเพื่อรบักำรประเมิน  
    ๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๓๑ โรงเรียนจ่านกร้อง คู่มือการบรหิารงานงบประมาณและบคุคล 

 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 

๑) นำงภัททิรำ  ลัดดำกลม รองผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวบรรณฑรวรรณ อรรควรพงศ ์ รองผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ  รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยพีระพงษ์  ปัญญำ หัวหน้ำงำนแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำร 
๔) นำงสำวผกำชำติ  รักผกำวงศ์ หัวหน้ำงำนกำรเงินและบญัชี กรรมกำร 
๕) นำยวชิรวิชญ์  ยะไข่ หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
๖) นำงสำวพญิำภรณ์ บ ำรุงด ี หัวหน้ำงำนควบคุมภำยใน กรรมกำร 
๗) นำยจักรวำล  ภู่อ่ ำ หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ กรรมกำร 
๘) นำงสมจิตร  แซ่เซียว ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำร 
๙) นำยขวัญชัย  ก่ิงท่ัง ครู กรรมกำร 
๑๐) นำยนิติพงษ์  สกุณำ ครูผู้ชว่ย กรรมกำร 
๑๑) นำงพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒) นำงสำวสวำสดิ์  ปำนเพง็ ครูช ำนำญกำรพเิศษ กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1-ปกคู่มือการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
	2-คำนำ สารบัญOK
	3-2565คู่มือบริหารงานงบประมาณจ่านกร้องOK

