
กลุมการบริหารหารงบประมาณและสนิทรัพย
๑. นางหทัยชนก  บรรจง                        หัวหนากลุมการบรหิารหารงบประมาณและสินทรพัย
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร                   หวัหนาการเงนิ
๓. นางสาววิภาดา  หลายม                      เจาหนาที่การเงิน
๓. นางสาวภิทิตา  สยามไชย                    หัวหนาเจาหนาที่
๔. นางสาวอรสิรา  ชัยสมิตร                     เจาหนาที่
๕. นายอนิรุตน  หารี                              เจาหนาที่
๖. นางสาววิภาดา  หลายม                       เจาหนาที่
๗. นางสาวคนึงนิตย  นัทธีประทมุ               เจาหนาที่
๘. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญทอง                       เจาหนาที่
๙. นางสาวพรพศิ  ละมาย                        เจาหนาที ่
ที่ รายละเอียดขอบขายงาน ผูรบัผิดชอบ
๑. การจดัทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ

๑. การวิเคราะหขอมลูทางการศึกษา
๒. การเสนอและจัดทําคําของบประมาณ

๑. นางหทัยชนก  บรรจง
๒. นางสาวภิทิตา  สยามไชย
๓. นางสาวอรสิรา  ชัยสมติร  
๔. นายอนิรุตน  หารี                         

๒. การจดัทําแผนปฏิบัติการใชจายเงนิตามทึ่ไดรับการจดัสรรงบ
ประมาณ จาก สพฐ. 
๑. จดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

๑. นางปานจิตร  บัวรินทร
๒. นางสาวปุณยนุช  ไพยสตูร
๓. นางหทัยชนก  บรรจง
๔. นางสาวรุงนภา  แสนเสนาะ
๕. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร
๖. นางสาววิภาดา  หลายม

๓. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจดัสรร ๑. นางหทัยชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร

๔. การขอโอนและขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ ๑. นางหทัยชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร
๓. นางสาววิภาดา  หลายม

๕. การรายงายผลการเบกิจายงบประมาณ
งานบรหิารการเงิน
๑. การเบกิจายเงิน
๒. การรับเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ
๓. การจายเงนิและการนําเงนิสงคลัง
๔. การกันเงินไวเบกิเหลือ่มป
งานบรหิารการบญัชี
๑. การจดัทําบัญชีและทะเบียนการเงนิ
๒. การจดัทํารายงานการเงินและงบการเงิน
๓. การจดัทําหรอืจัดหาแบบพมิพบัญชี ทะเบยีนและการรายงาน

๑. นางหทัยชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร
๓. นางสาววิภาดา  หลายม



กลุมการบรหิารหารงบประมาณและสินทรัพย

ที่ รายละเอียดขอบขายงาน ผูรบัผดิชอบ
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ

๑. การตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตาง (คารักษาฯ การ
ศึกษาบุตร งบอบรม อื่นๆ)

๑. นางหทัยชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร
๓. นางสาววิภาดา  หลายม
๔. นางสาวคนึงนิตย  นัทธีประทุม   

๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลติจากงบประมาณ
๑. การประเมนิผลการใชเงินและผลการดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม
๒. การรายงานผลโครงการ / กิจกรรมจากการใชงบประมาณ

๑. นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
๒. นางสาวรุงนภา  แสนเสนาะ
๓. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร
๔. นายสชิุน  เขียวมรกต

๘. การระดมทุนทรัพยากรและการลงทนุเพือ่การศึกษา
๑. การบรหิารจัดการทรพัยากรเพือ่การศึกษาและระดมทรพัยากร
จากหนวยงานอื่นๆ
๒. การจดัหารายไดและผลประโยชน
๓. กองทุนกูยืม / กองทุนสวัสดิการเพือ่การศึกษา

๑. นางหทัยชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร
๓. นางสาววิภาดา  หลายม
๔. วาที่ ร.ต.หญิงอมรพรรณ  กําแพงเมือง

๕. นางฉัตรฤทัย  ฤกษเวียง
๙. การปฏิบติังานอื่นใดตามทีไ่ดรับมอบหมายเกีย่วกับกองทุนเพื่อการ

ศึกษา
๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่การศึกษา
๑๑. การวางแผนงานพสัดุ

๑. การจดัทําระบบฐานขอมลูสนิทรัพยและสารสนเทศ เพื่อการจัด
ทําและหาพัสดุ ทีล่งในระบบ DMC 

๑. นางสาวภิทติา  สยามไชย
๒. นางสาวอริสรา  ชัยสมิตร  
๓. นายอนิรุตน  หาร ี 
๔. นางสาวคนึงนิตย  นัทธีประทุม
๕. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญทอง           

๑๒. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ
หรือสิง่กอสรางฯลฯ

๑๓. การพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่การจดัทําและจัดหาพัสดุ ๑. นางสาวภิทติา  สยามไชย
๒. นายอนิรุตน  หาร ี 

๑๔. การจดัหาพสัดุ
๑. จดัหาพสัดุใชในการจัดการเรียนการสอนหรอือํานวยความ
สะดวก
๒. จดัทําเอกสารการจดัซือ้ / จัดจาง เอกสารมอืของโรงเรียนและ
ของตนสงักัดที่ลงในระบบ
๓. จดัทําบัญชีหนังสือและใบเบกิ
๔. การจดัซือ้จัดจางตามระบบอเิล็กทรอนิกส(E-GP)

๑. นางสาวภิทติา  สยามไชย
๒. นางสาวอริสรา  ชัยสมิตร  
๓. นายอนิรุตน  หาร ี 
๔. นางสาวคนึงนิตย  นัทธีประทุม
๕. นายเสฏฐวุฒิ  ขวัญทอง
๖. นางสาวพรพิศ  ละมาย            



กลุมการบรหิารหารงบประมาณและสินทรัพย

ที่ รายละเอียดขอบขายงาน ผูรบัผิดชอบ
๑๕. การควบคุมดูแล บํารุงรกัษา และจําหนายพสัดุ

๑. ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ ควบคุมดูแลการใชและบํารุงรักษากรณี
ชํารุดเสยีหาย
๒. จําหนายพัสดุครุภัณฑตามกําหนดเวลา
๓. การลงทะเบียนครุภัณฑ
๔. การทําเอกสารการจัดซือ้จัดจางของสถานศึกษา
๕. จดัทําบัญชีวัสดุ และใบเบกิพัสดุ

๑. นางสาวภิทิตา  สยามไชย
๒. นางสาวอริสรา  ชัยสมติร  
๓. นายอนิรุตน  หาร ี 
๔. นางสาวคนึงนิตย  นัทธีประทุม
๕. นายเสฏฐวุฒ ิ ขวัญทอง
๖. นางสาวพรพิศ  ละมาย            

๑๖. การจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ๑. นายอนิรุตน  หาร ี 
๒. นายเสฏฐวุฒ ิ ขวัญทอง

๑๗. การเบิกเงินจากคลัง
๑. การเบกิจายเงิน

๑. นางสาวมนฑนา  ยาสมทุร
๒. นางสาววิภาดา  หลายม

๑๘. การรบัเงนิ การเก็บรกัษาเงิน การจายเงนิ
๑. การรับเงนิ / การจายเงิน
๒. การเกบ็รกัษาเงนิ

๑. นางสาวมนฑนา  ยาสมทุร
๒. นางสาววิภาดา  หลายม
๓. นางพุตตาล  บุตรละคร
๔. วาที ่ร.ต.หญิงอมรพรรณ  กําแพงเมือง

๑๙. การนําเงินสงคลงั
๑. การนําเงนิสงคลัง

๑. นางสาวมนฑนา  ยาสมทุร
๒. นางสาววิภาดา  หลายม

๒๐. การจดัทําบญัชีการเงนิ
๑. จดัทําบัญชีการเงินและงบการเงิน

๑. นางสาวมนฑนา  ยาสมทุร
๒. นางสาววิภาดา  หลายม

๒๑. การจดัทํารายงานทางการเงนิและงบการเงิน
๑. จดัทํารายงานการเงินและงบการเงิน
๒. จดัทําแบบพิมพบญัชี ทะเบยีน และรายงาน

๑. นางหทยัชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมทุร
๓. นางสาววิภาดา  หลายม

๒๒. การจดัทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
๑. จดัทําแบบพิมพบญัชี ทะเบยีน และรายงาน

๑. นางหทยัชนก  บรรจง
๒. นางสาวมนฑนา  ยาสมทุร
๓. นางสาววิภาดา  หลายม


