
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

๓. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล    ประกอบด้วย 
๑. นายภิรมย์ ชุ่มชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววนิดา   อยู่ยืน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ๓ 

หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
หัวหน้างานระบบจัดซื้อและE-bidding 

กรรมการ 

๓. นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล หัวหน้างานสารบรรณ กรรมการ 
๔. นายณัฐพล   เพ็งโสภา หัวหน้างานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางสาวชญาภา   นิลมณี     หัวหน้างานงบประมาณ (งานการเงิน) กรรมการ 
๖. นางสาวทิพย์สุดา   กิจโอสถ    หัวหน้างานงบประมาณ (งานบัญชี)   กรรมการ 
๗. นางสาววรรณา  เจริญสุข หัวหน้างานระบบจัดจ้างและE-bidding กรรมการ 
๘. นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ๑ 

หัวหน้าส านักงานธุรการ 
กรรมการและ

เลขานุการ 
หน้าที่   
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของงานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน และงานพัสดุ 
     ๒. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานตามสายงาน  ขอบข่ายภาระงาน 
     ๓. ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน  จัดระบบงาน ควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร 
         งบประมาณและบุคคล 
     ๔. ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 
๓.๑ งานส านักงานธุรการ  ประกอบด้วย  

๑. นางสาวขวัญเรือน  ทองประดิษฐ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางพิสมัย      ถนอมวงศ์ กรรมการ 
๓. นางสาวรัตน์ณนันท์  พวงระมัย กรรมการ 
๔. นางสาวกานดา  ฉัตรแก้วไพศาล กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. จัดท าโครงการของงานส านักงานธุรการ 
     ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ของส านักงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
     ๔. ประสานงาน และอ านวยความสะดวก ให้กับบุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการ  
     ๕. ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
     ๖. จดบันทึกการประชุม จัดท าวาระการประชุม และเอกสารการประชุมประจ าเดือน  

๗. ประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๒ งานสารบรรณ   ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกานดา  ฉัตรแก้วไพศาล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัตน์ณนันท์  พวงระมัย กรรมการ 
๓. นางพิสมัย      ถนอมวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 



๒ 

 

หน้าที่ 
     ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
     ๒. จัดท าโครงการของงานสารบรรณ     
     ๓. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ และเอกสารอื่นๆ ผ่านระบบ Internet ( AMSS++) และจัดเก็บส าเนาหนังสือ 
         ราชการ 
     ๔. จัดท าค าส่ังโรงเรียน หนังสือเวียน หนังสือส่งออกของโรงเรียน และท าทะเบียนค าส่ัง                                                       
     ๕. ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ 
     ๖. เก็บรักษา ท าลายหนังสือราชการและเอกสารอื่นๆ ตามระเบียบสารบรรณ  
     ๗. ส่งและจ่ายหนังสือราชการ จดหมาย ธนาณัติ พัสดุ 
     ๘. ประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

๓.๓ งานบุคคล   ประกอบด้วย 
๑. นายณัฐพล     เพ็งโสภา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์ กรรมการ 
๓. นางสาวพัตรา  โห้ธัญการ กรรมการ 
๔. นางสาวฐิติรัฐ  เกียรติสกุลขจร กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. จัดท าโครงการของงานวางแผนอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง งานเกษียณอายุราชการ     
๓. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังคน การก าหนดต าแหน่ง  สรรหาบรรจุ การแต่งต้ัง การย้าย การโอน  การจ้าง  

การลาออกจากราชการ  การบรรจุกลับเข้าราชการ การเกษียณอายุราชการ ของครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา         

๔. จัดท าทะเบียนประวัติ  และสถิติการเล่ือนขั้นเงินเดือน การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด การปรับวุฒิทางการศึกษา 
ด าเนินการเรื่องการขอเปล่ียนแปลงประวัติใน ก.พ.7 การเปล่ียนช่ือ  ช่ือสกุลของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา   

๕. การจัดท าข้อมูลเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน และเพิ่มวุฒิของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๖. จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๗. ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความดีความชอบ และประเมินผล การพัฒนาครู  

ครูผู้ช่วย พร้อมรายงานผล    
๘. จัดท าประวัติข้อมูล พร้อมการเสนอขอพระราชทานเกี่ยวกับการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญ 

จักรพรรดิมาลา ของบุคลากรท่ีได้รับในปีต่างๆ รวบรวมและจัดท าข้อมูล เกี่ยวกับการได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ช้ันตราล่าสุด) ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ช้ันตราท่ี
ได้รับ ปีท่ีได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี ตอนท่ี วันท่ี/เดือน/ปี หน้า ล าดับท่ี เล่มท่ี และปัจจุบัน
ช้ันตราท่ีก าลังขอ และปีใด 

๙. ควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการ เก็บรวบรวมหลักฐานและสถิติเกี่ยวกับการลงเวลาราชการ  สรุปการมา
ปฏิบัติราชการ จัดท าเอกสารการลาประเภทต่างๆของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสรุปวันลาประจ าปี
งบประมาณ 

๑๐. จัดท าเอกสารการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นท่ี 
๑๑. จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
๑๒. จัดท าเอกสารส่งเสริม วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๓ 

 

๑๓. จัดท าระเบียบในการด าเนินงานสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด พร้อมท้ัง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด าเนินการ  

๑๔. ให้บริการและจัดกิจกรรมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากเกร็ด เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในโอกาสต่างๆ ตามระเบียบข้อปฏิบัติ 

๑๕. ด าเนินการจัดท าสรุปประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกด้านของงาน 
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔ งานงบประมาณ (งานการเงิน)    ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชญาภา   นิลมณี     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิรินดา   ภูครองตา กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร   เรียมรัตนวาณิชย์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. การจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณพัฒนางานบริหารการเงิน 
๓. จัดท าการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญการเบิก – จ่ายเงินทุกประเภท 
๕. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสวัสดิการต่างๆ  เช่น  ค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล            
๖. จัดการเบิก – จ่ายเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  น าส่งเงิน  การโอนเงนิการกันเงนิ

ไว้เบิกเหล่ือมปีตามวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
๗. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘. เบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
๙. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓.๕ งานงบประมาณ (งานบัญชี)    ประกอบด้วย 

๑. นางสาวทิพย์สุดา    กิจโอสถ     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิรินดา   ภูครองตา กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร       เรียมรัตนวาณิชย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการตามนโยบาย 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณพัฒนางานบริหารการบัญช ี
๓. จัดท าทะเบียนคุมเงินทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๔. ออกเอกสารทางการเงินตามระเบียบการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕. รวบรวมเอกสารหลักฐาน  ใบส าคัญการเบิกจ่ายทุกประเภทให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและปลอดภัย 
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และงบยอดเงินฝาก

ธนาคาร 
๗. จัดท ารายงานประจ าเดือนและรายงานประจ าปีส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
๘. จัดท าบัญชีประจ าวันให้ครอบคลุมการรับ – จ่ายเงินทุกประเภทและสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการ 

 



๔ 

 

๙. จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียนและรายงานตามแบบพิมพ์ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๓.๖ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   ประกอบด้วย 

๑. นางสาววนิดา  อยู่ยืน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววรรณา  เจริญสุข กรรมการ 
๓. นางสาวจันตณา  ฉางแก้ว  กรรมการ 
๔. พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มบริหาร                                             กรรมการ 
๕. นางสาวศิรินภา  นิลมณี กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  
๑. ก ากับติดตามจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน หรือตามค าส่ังของ

โรงเรียน และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
๒. จัดท าและพัฒนางานพัสดุ 
๓. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ 
๔. มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี มีรายงานการตรวจรับ – จ่าย รายงาน  

การตรวจสอบพัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจ าหน่ายพัสดุและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๓.๗ งานระบบจัดซ้ือและE-bidding  ประกอบด้วย  
๑. นางสาววนิดา  อยู่ยืน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรินภา  นิลมณี กรรมการ 
๓. นางสาวจันตณา  ฉางแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
๑. ดูแลการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้เป็นไปตามขัน้ตอน                   

และแนวปฏิบัติ 
๒. ควบคุมการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน หรือตามค าส่ังของโรงเรียน 

และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
๓. ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
๔. ดูแลการให้บริการด้านพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแกบุ่คลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทันตามก าหนดเวลา 
๕. รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ขอซื้อ จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
๓.๘ งานระบบจัดจ้างและE-bidding  ประกอบด้วย  

๑. นางสาววรรณา  เจริญสุข ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรินภา  นิลมณี กรรมการ 
๓. นางสาวจันตณา  ฉางแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

  



๕ 

 

หน้าที่ 
๑. ดูแลการจัดจ้าง เพื่อได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจนับ ลงทะเบียน เก็บรักษา เบิกจ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอน และ

แนวปฏิบัติ 
๒. ควบคุมการจัดจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน หรือตามค าส่ัง              

ของโรงเรียน และควบคุมให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด 
๓. ควบคุมการจัดท าบัญชีวัสดุ และการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
๔. ดูแลการให้บริการด้านพัสดุครุภัณฑ์ในโรงเรียนแกบุ่คลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้รวดเร็วและทันตามก าหนดเวลา 
๕. ดูแลการซ่อมบ ารุงพัสดุครุภัณฑ์  และให้มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ 
๖. ตรวจสอบเอกสาร ขอจ้าง จากฝ่าย/กลุ่มสาระ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนเสนอผู้อ านวยการลงนาม 
๗. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


