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2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

นางปยิะวดี  ใจคง ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีน ช านาญการพเิศษ  

ปฏิบัตหิน้าที ่ รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

นางรัตนาวดี  ฉายวเิศษพล    ครู คศ. 3 

    ปฏิบัตหิน้าที่  ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

นางวรรณา  เพิ่มผล  ครู คศ. 3     

ปฏิบัตหิน้าที่  ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ       

1. ปฏิบั ติงานในฐานะรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและผู้ ช่วยรอง

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการ เกี่ยวกับงานงบประมาณ และดูแลเร่ืองงบประมาณของ

โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ 

3. ควบคุมดูแลการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประมาณการรายจ่าย  

ตามนโยบายของโรงเรียน  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  การจัดท ารายงานทางการเงิน พัสดุ ให้เป็นไป

ตามระเบียบและเวลาที่ก าหนด 

5. ควบคุมการปฏิบัติงานทุกงาน ของกลุ่มบริหารงบประมาณ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  

และนโยบายบรหิารโรงเรียน 

6. ตรวจสอบงานเพ่ือความถูกต้อง เรียบรอ้ย ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ  ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

2.1  งานส านักงาน 
นางปยิะวดี  ใจคง   รองผู้อ านวยการ           หัวหน้า 

นางรัตนาวด ี ฉายวิเศษพล       ครู คศ. 3            ผู้ช่วย 

 นางวรรณา  เพ่ิมผล        ครู คศ. 3            ผู้ช่วย 

นางสุจติรา  เมฆเวียน        ครู คศ. 3            ผู้ช่วย 

นางสาวทิพวัลย์  วัชรกุลศิริศักด์ิ      ครู คศ. 2            ผู้ช่วย 

นางศกุนตลา  มาฆะสทิธิ ์         พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า       ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดระเบียบการท างานของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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2. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงบประมาณ  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดหา  ควบคุม  ดูแล  วัสดุ - ครุภัณฑ์  ของโรงเรียน และภายใน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานและการน าเสนอหนังสือราชการตามสายงาน 

5. จัดระบบส านักงานให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

6. จัดการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน / ประชุมครูประจ าเดอืน 

7. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานและสรุปผลการปฏิบัตงิานของกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

8. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

2.2  งานนโยบายและแผนงาน 
 นางกรวิกรานต ์ เจริญพวก  คร ูคศ. 3   หัวหน้า 

นางรัตนาวด ี ฉายวิเศษพล  คร ูคศ. 3          ผู้ช่วย 

นางรัศมี  เนตรสมานนท์   คร ูคศ. 3          ผู้ช่วย  

นายยอดรัก  เชียงใหม่   คร ูคศ. 2          ผู้ช่วย 

นางสาวยุวด ี แก้วสอน          คร ูคศ. 2          ผู้ช่วย 

นางอภิญญา  จันขยาย   คร ูคศ. 2          ผู้ช่วย 

นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช  คร ูคศ. 1                            ผู้ช่วย 

นางศิวพร  สุขวังไทร   ครู คศ. 1                            ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการแผนงานของโรงเรียน 

2. ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศกึษาธิการ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการแผนงาน 

3. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี  และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของโรงเรียน 

4. พิจารณากลั่นกรองการขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้จา่ยงบประมาณก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ  

5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจ าปี 

6. ควบคุมการใช้จา่ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

7. ติดตาม  รายงานการใช้จา่ยงบประมาณตามแผน เสนอผู้อ านวยการ เดอืนละ 1 ครัง้ 

8.   ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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2.3   งานสารบรรณ 
          นางวรรณา  เพิ่มผล            ครู คศ. 3   หัวหน้า 

 นางสาวทิพวัลย์  วัชรกุลศิริศักด์ิ    คร ูคศ. 2   ผู้ช่วย       

 นางศกุนตลา  มาฆะสทิธิ ์    พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หวัหน้า   ผู้ช่วย 

 นางสาวณัฐธิดา  บุญคง   ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. รับ – สง่ หนังสือราชการ โดยตรง  และระบบ  E - Office   Amss++ประจ าวัน 

2. เสนอหนังสือถึงผู้อ านวยการ สั่งการ ผ่านรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3. จ าแนกหนังสือ ไปยังกลุ่มบริหารตามที่ส่ังการ 

4. ร่าง  โต้ตอบหนังสือราชการ 

5. จัดระบบ เก็บหนังสือ ที่ด าเนินการแล้ว 

6. ท าลายหนังสือประจ าปี 

7. จัดท าขอ้มูลสถิติงานสารบรรณ 

8. จัดท าระเบียบวาระการประชุมคร ูประจ าเดอืน 

9. จัดท าเร่ือง  การขออนุญาตน านักเรียนออกนอกสถานศึกษาตามระเบียบ 

10. จัดท าปฏิทิน การขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร  

11. คัดกรองแฟม้หนังสือเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

          12. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.4   งานบริหารการเงินและบัญช ี

นางรัตนาวดี ฉายวิเศษพล     ครู คศ. 3   หัวหน้า 

นางสาวปิยะชนก  นามทอน   ครู คศ. 3              ผู้ช่วย 

นางสาวจารุวรรณ  สทิธิโชค          ครู คศ. 2             ผู้ช่วย 

นางสาวบุศรินทร ์สุขพัฒน์             ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร  ลูกจ้างช่ัวคราว   ผู้ช่วย 
 

นางรัตนาวดี  ฉายวเิศษพล    ครู คศ. 3     หัวหน้า 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. เบิกจา่ยเงินงบประมาณทุกประเภท  

2. รับและตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดกิาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา 

3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ  

4. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน 

5. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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นางสาวปิยะชนก  นามทอน    ครู คศ. 3     ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ตรวจเอกสารการอนุมัติจา่ยเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง 

2. เบิกจา่ยเงินรายได้สถานศึกษา และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 

3. ท าทะเบียนคุมแผนการใช้จา่ยเงินรายไดส้ถานศึกษา ของงาน และกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ต่าง ๆ เสนอผู้อ านวยการในวันสิน้ปีงบประมาณ 

4. จัดท ารายงานคงเหลอืประจ าวันเสนอผู้อ านวยการ 

5. รายงานข้อมูลการเงินนอกงบประมาณ 

6. เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค    ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. รับเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน น าสง่เจา้หน้าที่บัญชี 

2. ออกใบเสร็จรับเงินบ ารุงเนตรนารี,  เงินยุวกาชาด และน าสง่เจ้าหน้าที่การเงิน 

3. จัดท าทะเบียนคุมการจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

4. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

นางสาวบุศรินทร์ สุขพัฒน์    ครู คศ. 2    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1.  ตรวจเอกสารการอนุมัติจา่ยเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยในการจัด

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 2.  เบิกจา่ยเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 3.  ท าทะเบียนคุมแผนการใช้จา่ยเงินอุดหนุนทั่วไปของงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ    

               เสนอผู้อ านวยการในวันสิน้ปีงบประมาณ 

4.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 
 

นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร        ลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ช่วย   

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าบัญชีเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

2. สรุปรายงานการใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภท 

3. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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2.5   งานบริหารพัสดุและสินทรพัย ์
นางปยิะวดี  ใจคง  รองผู้อ านวยการ ทีป่รกึษา 

นางสุจติรา   เมฆเวียน    ครู คศ. 3  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 นางสาวอัมรา  แดงตนุ  ครู คศ. 2  เจ้าหน้าที ่

 นางสาววไลพร สุขใส  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที ่

นางสาวพาฝัน  ปัญญรักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  เจ้าหน้าที ่

 

นางสุจิตรา   เมฆเวียน    ครู  คศ.3  หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

นางสาววไลพร สุขใส  ครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที ่

นางสาวพาฝัน  ปัญญรักษ ์ ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที ่

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 1. วางแผนและด าเนนิการจัดซือ้ จัดจ้าง และปรับปรุงซอ่มแซมวัสดุ - ครุภัณฑ์ และ 

สิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบการเงินทุกประเภท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

วงเงินต่ ากว่า 200,000 บาท และตรวจสอบก ากับการจัดซือ้ – จัดจ้าง  

 2. จัดท าเอกสารหลักฐาน รายงานขอซือ้ ขอจา้ง ดว้ยเงินอุดหนุนรายหัว, เงินอุดหนุนตาม

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี, เงินรายได้สถานศึกษา, เงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ อื่น ๆ   

ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 

และระเบียบที่เกี่ยวข้องและระเบียบการเงินทุกประเภท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินต่ ากว่า 

200,000 บาท และตรวจสอบก ากับการจัดซือ้ – จัดจ้าง  

 3. ให้ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ

ดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด  

 4. จัดท าเอกสารบัญชีวัสดุ – ครภุัณฑ์ 

  5. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียน 

คุมสนิทรัพย์ 

 6. จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก – จ่าย น้ ามนัเชือ้เพลงิ / การซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ของ 

โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

 

 7. จัดท าทะเบียนคุมการซ่อมบ ารุงพัสดุครุภัณฑ์ แยกตามประเภทครุภัณฑ์ของโรงเรียน 

ให้เป็นปัจจุบัน 
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 8. จัดท าบัญชีรับ – จ่าย วัสดุถาวร ดว้ยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ  

ให้ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุฯ 

 9. จัดท าทะเบียนคุมวัสดุถาวร ดว้ยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ  

ให้ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุฯ 

 10. ลงบัญชีวัสดุ โดยแยกประเภทวัสดุชนิดต่าง ๆ ในใบตรวจรับ และใบเบิกวัสดุ 

ตามปีงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ และให้เป็นปัจจุบัน 

 11. ควบคุมรักษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ 

12. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ 

13. ควบคุมการยืมพัสดุภายในโรงเรียน ที่หน่วยงานอื่น หรือ ชุมชน มาขอยืม 

14. รายงานผลการบริหารพัสดุดว้ยเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ 

15. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

นางสาวอัมรา   แดงตน ุ คร ูคศ. 2   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

  1. วางแผนและด าเนนิการจัดซือ้ จัดจ้าง และปรับปรุงซอ่มแซมวัสดุ - ครุภัณฑ์ และ 

สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบการเงินทุกประเภท วงเงินต้ังแต่ 200,000 บาท  ขึน้ไป 

 2. ให้ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ

ดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด    

 3. จัดท าเอกสารทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน  

ทั้งที่ซือ้ หรือจัดหาดว้ยเงินงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณอื่นๆ ตลอดจนที่ได้รับจากการ

บรจิาค โดยบันทึกทะเบียนคุม ราคา, วัน เวลา ที่ได้รับสนิทรัพย์ และออกเลขรหัสทะเบียน 

ประเภทครุภัณฑ์  หรือชนิดครุภัณฑ์ ว่าได้มาโดยวิธีใด ใช้ประจ าที่ใดบา้ง 

  4.  จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสนิทรัพย์ 

  5.  จัดท าทะเบียนควบคุมที่ราชพัสดุ / อาคาร / ที่ดิน ของโรงเรียน 

 6.  จัดท าร่างเสนอขอต้ังงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร / สิ่งปลูกสร้าง / 

อาคารประกอบ และงบประมาณอื่นๆ ของโรงเรียน 

 7.  จัดท าบัญชีที่ช ารุด – เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจ่ าเป็นต้องใช้ในราชการในแตล่ะ

ปีงบประมาณ และแจ้งพัสดุของงาน / ฝ่าย / กลุม่สาระการเรียนรู้ ทราบถึงการจ าหน่ายพัสดุ 

ในแตล่ะปีงบประมาณ 

   8.  ด าเนนิการขอขึน้ทะเบียน และ ขออนุมัติร้ือถอนอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
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 9.  ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

  10.  จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุและสนิทรัพย์ 

 11.  จ าหน่ายพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ ออกจากทะเบียนคุมครุภัณฑ์ของโรงเรียน และทะเบียน

คุมของงาน / ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

   12.  รายงานผลการบรหิารงานพัสดุดว้ยเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ  

ตามปีงบประมาณ 

 13.  รายงานมูลค่าทรัพย์สิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 

  14.  รายงานผลการจัดซือ้ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน ประจ าปีงบประมาณ  

ตามไตรมาส 

   15.  ด าเนนิการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

    16.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

2.6   งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
นางปยิะวดี  ใจคง รองผู้อ านวยการ  หัวหน้า  

นางรัตนาวดี  ฉายวิเศษพล  ครู คศ. 3   ผู้ช่วย 

 นางสาวศริิลักษณ์  ญานสังวรชัย ครู คศ. 3   ผู้ช่วย 

 นางสาวจารุวรรณ  สทิธิโชค  ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

 นางสาวนาถยา  คงขาว   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

 นางสาวสุภาพร  เพ่ิมพูล  ครู คศ. 1   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา 

2. จัด ด าเนนิการต่าง ๆ เกี่ยวกับการระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

อย่างมีประสทิธิภาพ 

3.   ปฏิบัตหิน้าทีอ่ื่น ๆ  ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

2.7   งานระบบควบคุมภายใน 

นายประสพ  สุขสบาย ครู คศ. 1 หัวหน้า 

นางวรรลา  ศรีศรทอง            ครู คศ. 2 ผูช้ว่ย 

นางสาวสุภาภรณ์  กุฎีพันธ์ ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
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นางวาสนา   จั่นทรัพย์ คร ูคศ. 1 ผู้ช่วย 
  

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ประสานงานกับทุกงาน เพ่ือจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติ

ราชการของโรงเรียน และแผนปฏิบัตริาชการ 

2. จัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน ให้มีประสทิธิภาพ 

3. ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนนิงาน ของทุกงาน  และงานที่เกี่ยวข้อง 

4. รายงานผลการด าเนนิงานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.8   งานตรวจสอบภายใน 

นางวาสนา  จั่นทรัพย์  ครู คศ. 1                   หวัหน้า 

นางเบญจมาส  เข็มพงษ ์  ครู คศ. 3  ผู้ช่วย  

นางสาวพิชญส์ินี  นิจสุข   ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 

นางสาววันทน ี กุลสวัสดิ์  ครู คศ. 1                   ผู้ช่วย 

นางสาวปวีณา  อยู่สวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยรายหัว เงินยุวกาชาด  เงินรายได้สถานศึกษา 

เงินเนตรนาร ี เงินบรจิาค  เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เงินรายได้แผ่นดนิ  ฯลฯ  ให้ถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน 

2. ตรวจสอบการเบิก – จ่ายบัญชีการเงินและทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ ทุกประเภท ให้

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3. ตรวจสอบการเบิก - จ่ายเงินสวัสดกิารข้าราชการครู ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

4. ตรวจสอบบัญชีงานโครงการธนาคารโรงเรียน 

5. รายงานผลการปฏิบัตงิานต่อผู้อ านวยการ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดอืน 
 

 

2.9   งานโครงการธนาคารโรงเรยีน 
นางสาววรรณา  สิทธิเดช  ครู คศ. 2            หวัหน้า  

นางสาวจิรพรรณ  จันทร  ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นายณรงค์ชัย  ละออภักตร์  ครู คศ. 1   ผู้ช่วย  

นายอนิรุทธ์  จันทร   ครู คศ. 1   ผู้ช่วย 

นายอลงกต  หร่ีจนิดา   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 

นางสาวปารภา  ยุระพันธ์  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
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มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1.  ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารโรงเรียนแก่บุคลากรในโรงเรียน 

2.  ให้บรกิารเปิดบัญชีเงินฝากแก่ครู - นักเรยีน และบุคลากรของโรงเรียน   

3.  รับฝากเงิน - ถอนเงิน ในแตล่ะวันตามเวลาที่ก าหนด 

4.  สรุปและตรวจสอบบัญชีในแตล่ะวัน 

5.  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสนิ สาขาจันทบุรี 

 
 

2.10   งานยานพาหนะ 
นางปยิะวดี  ใจคง                           รองผู้อ านวยการ                  หวัหน้า 

นางสุจติรา  เมฆเวียน   ครู คศ. 3   ผู้ช่วย 

นางสาวอัมรา  แดงตนุ   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นายกฤษฎา  ฤกษ์เวียง   ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4  ผู้ช่วย 

นายสมบัติ  สาตราคม   ลูกจ้างช่ัวคราว            ผู้ช่วย 

นายพจน์เกษม  อินทิพย์   ลูกจ้างช่ัวคราว            ผู้ช่วย 

นายสรคม  ยินดเีจริญ   ลูกจ้างช่ัวคราว            ผู้ช่วย 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ดูแล ตรวจสภาพรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และปลอดภัย 

2. ควบคุมการปฏิบัตงิานของพนักงานขับรถยนต์ของโรงเรียน 

3. จัดบริการ การขอใช้รถยนต์โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

4. จัดการบริการเกี่ยวกับสวัสดกิารรถยนต์ เช่น การต่อประกัน, อุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกในรถยนต์ 

5. ดูแล ควบคุม การเบิกจา่ย น้ ามันเชือ้เพลงิ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

6. จัดท าประกันช้ัน 1 รถยนต์โรงเรียน 

7. มอบหมายให้ นายกฤษฎา ฤกษเ์วียง, นายสมบัติ สาตราคม, นายพจน์เกษม อินทิพย์   

และนายสรคม  ยินดเีจริญ  ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน 

 
 

 

 2.11   งานนิเทศติดตามและประเมนิผล 
นางกชกร  มิ่มกระโทก  ครู คศ. 3     หัวหน้า  

นางรัตนาวด ี ฉายวิเศษพล  ครู คศ. 3   ผู้ช่วย 

นายจุมพล  ค ารอต   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นางสาวพัชรี  แถวเนิน   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
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นางสาวยุวด ี แก้วสอน   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ  ครู คศ. 3    ผู้ช่วย 

นางทองใบ  สารจันทร์   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นางสาวพิชญส์ินี  นิจสุข   ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 

นางสาววันทน ี กุลสวัสดิ์  ครู คศ. 1   ผู้ช่วย 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

1. ติดตาม รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของโรงเรียน 

ภาคเรียนละ 2 ครัง้  

2. รายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน                       

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

3. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 


