พรรณนางาน
กลุ่มบริหารงานบริหารงบประมาณ

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
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คำนำ
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 108 ม. 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด
สระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2559 บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายเกี่ยวข้อง
โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานและการพรรณนางานตาม
กลุ่มบริหารกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้การบิหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พรรณนางานของโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางใน
การทำงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนและการบริหารงานต่อไป
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แผนภูมมิกิการบริ
ารบริหหารโรงเรี
ารโรงเรียยนอนุ
นอนุบบาลวั
าลวังสมบู
งสมบูรณ์
รณ์
แผนภู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุเทพ ไผ่ล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การวัดและประเมินผล
-

และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การนิเทศการศึกษา
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชนและหน่วยงานอื่น
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา

ชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า โรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ

กลุ่มงานบริหาร
งานบุคคล
- การวางแผนอัตรากำลังและ
-

กำหนดตำแหน่ง
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
วินัยและการรักษาวินัย
การออกจากราชการ
งานแฟ้มประวัติและสถิติการลา
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

- การจัดทำและเสนอขอ

-

งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล
การใช้เงินและผลการ
ดำเนินการ
การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
การบริหารบัญชี
การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
- งานธุรการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ

- การจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

- การจัดทำสำมะโมผู้เรียน
- การรับนักเรียน
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ ภายนอกระบบ และตาม
อัธยาศัย

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน

- การบริการสาธารณะ
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
- การแนะแนวการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

4

แผนภูมิการบริ หารงานงบประมาณ

นายสุ เทพ ไผ่ลอ้ ม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาลวังสมบูรณ์

นางนัดศรา พราหมณ์ชื่น
หัวหน้างานบริ หารงบประมาณ

นางกัณยารัศมี ศิริธีรพัฒน์
หัวหน้าพัสดุ

นายพงษ์ศกั ดิ์ เรตสันเทียะ
เจ้าหน้าที่พสั ดุระดับชั้นอนุบาล

นางสาววิไลลักษณ์ เงินสมบัติ
เจ้าหน้าที่พสั ดุโรงเรี ยน

นางสาวนวลนภา พันธุ์มิตร
ผูช้ ่วยการขอจัดตั้งงบประมาณ

นางสาวชญาดา อ่อนหวาน
ผูช้ ่วยขอจัดตั้งงบประมาณ

นางสาวภาณิ ตา ศรี ชาหลวง
เจ้าหน้าที่จดั ทารายละเอียดเงินเดือน

นางสาวจิราพร มณี จอม
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ ายจัดทาบัญชี
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พรรณงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
บทบาทและหน้ าที่ของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
มีหน้ าที่รับผิดชอบในขอบข่าย ดังนี้
1. เป็ นที่ปรึ กษาของผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเกี่ยวกับงานในกลุ่มบริ หารงบประมาณ
2. รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เมื่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เมื่อผูอ้ านวยการโรงเรี ยนไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3. การจัดทานโยบายและแผน
3.1 การรวบรวมข้อมูลและการจัดทามาตรฐานการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนและงบประมาณ
3.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิการประจาปี แผนงานงบประมาณและปฏิทิน
ปฏิบตั ิงาน
3.3 การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณของโรงเรี ยน
4. ประสานงานด้านธุรการกับหัวหน้ากลุ่มบริ หารอื่นๆกลุ่มงานและครู ผสู ้ อน
5. จัดทางบประมาณเบิกจ่าย ควบคุมการทาบัญชีและทาทะเบียนเกี่ยวกับงานทุกประเภทตามระเบียบ
ราชการให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
6. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายพัสดุ การเบิกพัสดุ การจัดซื้ อ จัดจ้าง การเบิกพัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์การ
สารวจตรวจสอบวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ประจาปี ให้เป็ นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ควบคุมและปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานในกลุ่มบริ หารงบประมาณ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรี ยน
8. นิเทศและส่งเสริ มพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริ หารงบประมาณ
9. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานการเงินและการออกเอกสารใบสาคัญต่างๆ
10. วินิจฉันและสั่งการตามอานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
11. จัดวางระบบวางแผนในการเบิกจ่ายเงินตามสิ ทธิของข้าราชการครู เป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว
12. ควบคุม ดูแล กากับงาน ตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิภาพโปร่ งใสชัดเจน
13. กากับ ติดตาม ควบคุมดูแลงานประเมินผลและสารสนเทศในงานของกลุ่มบริ หารงบประมาณ
14. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขอบข่าย/ภารกิจหลักของงานบริหารงบประมาณ
1. จัดทาแผนงานงบประมาณ และคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ โดยตรง
3. การอนุมตั ิการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบติดตาม และรายงานกานใช้ ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเอการศึกษา
9. การปฏิบตั ิงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวงแผนพัสดุ
12. การกาหนดรู ปแบบรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะของครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งก่อสร้าง ที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงหรื อเลขาสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณ๊
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อจักทาและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุ งรักษาและจาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเบิกรักษาเงินและการจ่ายเงิน
19. การนาเงินส่งคลัง
20. การจัดทาบัญชีการเงิน
21. การจัดทารายงานทางการเงิน และงบการเงิน
22. การจัดทา หรื อจัดหาแบบบัญชี ทะเบียนและรายงานทางการเงิน
ประกอบด้วย
1. นางสาวพัชราภรณ์ เดชสุภา
2. นางนัดศรา พราหมณ์ชื่น
3. นางกัณยารัศมี คิริธีรพัฒน์
4. นางสาววิไลลักษณ์ เงินสมบัติ

ประธานงานงบประมาณ
หัวหน้างานงบประมาณ
หัวหน้าพัสดุ
เจ้าหน้าที่พสั ดุ
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5.
6.
7.
8.
9.

นายพงษ์ศกั ดิ์ เรตสันเทียะ
นางสาวชญาดา อ่อนหวาน
นางสาวนวลนภา พันธุ์มิตร
นางสาวภาณิตา ศรี ชาหลวง
นางสาวจิราพร มณีจอม

เจ้าหน้าที่พสั ดุ(ฝ่ ายอนุบาล)
เจ้าหน้าที่การขอจัดตั้งงบประมาณ
ผูช้ ่วยการขอจัดตั้งงบประมาณ
เจ้าหน้าที่จดั ทารายละเอียดเงินเดือน
เจ้าหน้าที่จดั ทาบัญชี

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดาเนินงานตามระบบการบริ หารการเงินการคลัง
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกรอบงานของหน่วยงานเบิก จัดทาหลักฐานของหน่วยงานเบิกให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ อย่างถูกต้องให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างรัดกุม
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามกรอบเวลาที่ถูกต้อง
4. กากับ ติดตาม สรุ ป รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
5. จัดทารายละเอียดเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรตลอดจนบริ การวางเบิกเงินสวัสดิการ
ต่างๆให้ทนั เวลาและถูกต้อง
6. จัดทาระบบบัญชีให้เป็ นปัจจุบนั และถูกต้อง ตรวจสอบได้
7. รายงานทางการเงินทุกสิ้ นเดือนให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
8. จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และลงทะเบียน ทั้งหมดของโรงเรี ยน
9. ดาเนินการจัดซื้ อ จัดจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการการอย่างเคร่ งครัด
10. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน ครบถ้วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้
11. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธผล

