คำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
ที่ 53 /2565
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์
โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ประจำปี 2565
.........................................................................................................
ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยำคมมีบทบำทหน้ำที่ ขอบข่ำยและภำรกิจบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำทั้ง 4 ด้ำน คือ
กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนและกำรบริหำรงำน
ทั่วไป เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำระหน้ำที่ของสถำนศึกษำที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยกำรศึกษำและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมมำตรำ39(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 2546
และมำตรำ 27(1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ 2547 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยกำรมอบอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต อนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำร
ดำเนินกำรอื่นของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546 จึงมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
หน้ำที่ ดังนี้
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
1. นำงจินตนำ จูมสีสิงห์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์
2. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์
มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กำหนดแผน นโยบำยและแผนงำนกลุ่มบริหำรบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์ให้สอดคล้องนโยบำยของโรงเรียน
2. กำกับ ติดตำม ดูแล สนับสนุน และให้คำแนะนำ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน
และสินทรัพย์ ตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรและนโยบำยของ
โรงเรียน
3. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.งานบริหารสานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย
1. นำงวิลำวัลย์ พรไชยำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำยรณชัย กิ่งแก้ว
ครูชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่
3. นำยพงศกรณ์ พูลชัยวัฒนะ
ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่
4. นำงสำวรัตนมณี ศุภจริยำพงศ์ ครูอัตรำจ้ำง
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้
1. ปฏิบัติงำนสำนักงำนอำนวยกำร ประสำน ตรวจสอบ ติดตำม งำนภำยใน และภำยนอกโรงเรียนรำยงำนต่อ
ผู้อำนวยกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
2. จัดประชุม ทำระเบียบวำระกำรประชุม บันทึกและรำยงำนกำรประชุมฝ่ำยบริหำรโรงเรียน
3. จัดระบบกำรจัดเก็บหนังสือ เอกสำร ข้อมูล และคำสั่งต่ำง ๆ

4. เสนอขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนธุรกำรจัดหำHardwareและ Software มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนธุรกำรและจัดเก็บ
ข้อมูลให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรได้ตำมที่ระบบกำหนดไว้
5. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้นเดือน
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. งานธุรการสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
1. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงธัญชนก ประสำนวงค์
ครูธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวกันยำรัตน์ จันทร์มณี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้
1. ดูแล รับผิดชอบงำนสำรบรรณ จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร หนังสือรำชกำร บันทึกข้อควำมตำมระบบ
จ่ำยเอกสำร ตำมหน่วยงำนเกี่ยวข้อง และจัดพิมพ์คำสั่งของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์
2. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม บันทึกกำรประชุม และเสนอ
รำยงำน
3. ดูแลกำรจัดทำแบบฟอร์มต่ำง ๆ ของกลุ่มงำนให้เป็นระบบ
4. ประสำนงำนกับบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน และสินทรัพย์ ในกำรจัดหำ จัดซื้อ ลงทะเบียน
วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
5. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มวิชำกำร
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
3. งานแผนงานการจัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นำงจำรุวรรณ โดยอำษำ
ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ
2. กำรจัดทำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ เสนอของบประมำณ และจัดสรรงบประมำณ
3. กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรใช้เงินและผลกำรดำเนินงำน
4. จัดทำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน แผนงำน/โครงกำรงำนแผนงำนโรงเรียน
5. ติดตำม ประเมิน และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน งำนแผนงำนโรงเรียน
6. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
4. งานธุรการโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงธัญชนก ประสำนวงค์
ครูธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวกันยำรัตน์ จันทร์มณี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้
1. ปฏิบัติงำนธุรกำรในสำนักงำน ประสำน ตรวจสอบ ติดตำม งำนภำยใน และภำยนอกโรงเรียนรำยงำนต่อ
ผู้อำนวยกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
2. จัดระบบบริหำรงำนธุรกำรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพวิเครำะห์สภำพงำนธุรกำรของสถำนศึกษำและระเบียบ
กฎหมำย แนวปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้องวำงแผนออกแบบระบบงำนธุรกำร

3. รับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียน เสนอผู้อำนวยกำร เกี่ยวกับหนังสือรำชกำรจำกระบบ E-filing จำกหน่วยงำนต้นสังกัด
และทำงไปรษณีย์
4. จัดพิมพ์-ตอบโต้ หนังสือรำชกำรภำยนอก-ภำยใน, ออกคำสั่งโรงเรียน ติดคำสั่งในสมุดคำสั่งโรงเรียน
5. จัดประชุมทำระเบียบวำระกำรประชุมบันทึกและรำยงำนกำรประชุมประจำเดือนของโรงเรียน
6. จัดระบบกำรจัดเก็บหนังสือ เอกสำร ข้อมูล และคำสั่งต่ำง ๆ
7. ทำเรื่องขอลำยหนังสือรำชกำรและจัดทำทะเบียนทำลำยหนังสือรำชกำร
8. เสนอขอจัดซื้อวัสดุสำนักงำนธุรกำรจัดหำHardwareและ Software มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนธุรกำรและจัดเก็บ
ข้อมูลให้สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรได้ตำมที่ระบบกำหนดไว้
9. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้นเดือน
10.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
5. งานวางแผนอัตรากาลัง ประกอบด้วย
1. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวรัตติกำล ทวีรัตน์
ครู
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรขอปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐำนะ/ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดตำแหน่งไป
ยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน ลำออกของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. กำรสรรหำ ทำคำสั่งจ้ำง สัญญำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว กำรทำประกันสังคม กำรขอใบอนุญำตทำงำน(work permit)
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
6. งานทะเบียนประวัติ/บัตรประจาตัวข้าราชการ/งานเครื่องราช ประกอบด้วย
1. นำงสำวรัตติกำล ทวีรัตน์
ครู
หัวหน้ำงำน
2. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. งำนทะเบียนประวัติ
2. กำรขอพระรำชทำนเครื่องอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ จัดทำทะเบียนผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมำลำ และผู้คืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
3. งำนขอพระรำชทำนเพลิงศพ
4. กำรขอมีบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
5. จัดพิมพ์รำยชื่อบุคลำกรในโรงเรียนใบลำ แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรบุคคล
6. จัดทำแผนงำน/โครงกำร งำนบริหำรบุคคล
7. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานพัฒนาบุคลากร และศึกษาดูงาน ประกอบด้วย
1. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวรัตติกำล ทวีรตั น์
ครู
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว
ครู
เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรจัด
อบรม สัมมนำ กำรศึกษำดูงำน
2. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
8. งานวิทยฐานะและพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย
1. นำงทิพยำดำ ถิรนัยเตชทัต
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงนภัทร มะอำจเลิศ
ครูชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวปทุมวดี ทองชิต
ครู
เจ้ำหน้ำที่
4. นำงสำวเพ็ญรดี กรเสนำะ
ครู
เจ้ำหน้ำที่
5. นำงสำวปฏิมำกำรญจน์ แสนโสภำวัน ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. วำงแผนนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรประเมินวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
2. วำงแผนกำรพัฒนำวิชำชีพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
3. ดำเนินกำรติดต่อประสำนงำน และพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะเพื่อให้เขตพื้นที่แต่งตั้ง
4. งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรมี/เลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
9. งานการลาทุกประเภท ประกอบด้วย
1. นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว
ครู
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวรัตนมณี ศุภจริยำพงศ์ ครูอัตรำจ้ำง
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรขอหนังสือรับรองขออนุญำตให้ข้ำรำชกำรไปต่ำงประเทศ ขออนุญำตลำอุปสมบท
2. กำกับดูแลบัญชีลงเวลำปฏิบัติหน้ำที่งำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (กำรสแกนบัตรทำงำน
โดยใช้ระบบ STUDENT CARE) สรุปรำยงำนกำรลงเวลำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รำยงำนต่อผู้อำนวยกำร
3. ดำเนินกำรเกี่ยวกับใบลำและกำรสรุปวันลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนและสรุปวันลำประจำปีงบประมำณ รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ชลบุรี ระยอง
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
10. งานเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย
1. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวรัตติกำล ทวีรตั น์
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงชั่วครำว กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
11. งานการดาเนินการทางวินัย และการลงโทษ ประกอบด้วย
1. นำงจินตนำ จูมสีสิงห์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรส่งเสริมวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. กำรดำเนินงำนทำงวินัยและกำรลงโทษ
3. กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
12. งานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบบัญชี ประกอบด้วย
1. นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ์
ครูชำนำญกำร
2. นำงวัฒนประภำ เจริญศร
ครูชำนำญกำร
3. นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร
ครู
4. นำงสำวจันทร์จิรำ บุสุวะ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้ำหน้ำที่บัญชี
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรนำส่งเงิน กำรโอนเงินกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี ให้เป็นไปตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
2. ควบคุมกำรเบิก-จ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
3. จัดเก็บระเบียบแนวปฏิบัติ หลักฐำน เอกสำรงำนกำรเงินและบัญชีให้เป็นระบบ ถูกต้อง ตำมระเบียบ
4. หักภำษี ณ ที่จ่ำย และนำส่งสรรพำกร
5. จัดทำรำยงำนเงินคงเหลือประจำวัน
6. รำยงำนค่ำใช้จ่ำยเงินสำธำรณูปโภค
7. จัดทำรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน
8. ควบคุมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนงำน/โครงกำร
9. ควบคุมตรวจสอบรับรองคำร้องขอกู้เงิน และจัดทำหนังสือถึงสถำบันเงินกู้ต่ำง ๆ ของครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
10. เบิก-จ่ำยใบเสร็จรับเงิน
11. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรงำนกำรเงินและบัญชี
12 ตัง้ ยอดบัญชีระหว่ำงปีงบประมำณทั้งกำรตั้งยอดภำยหลังกำรปิดบัญชีงบประมำณปีก่อน และ กำรตั้งยอดก่อน
ปิดบัญชีปีงบประมำณปีก่อน
13. สรุปรำยกำรบันทึกบัญชีทุกวันทำกำรสรุปรำยกำรรับหรือจ่ำยเงินผ่ำนไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝำก
ธนำคำรและเงินฝำกคลัง สำหรับรำยกำรอื่นและรำยกำรในสมุดรำยวันทั่วไปให้ผ่ำนรำยกำรเข้ำบัญชีแยก
ประเภท ณ วันทำกำรสุดท้ำยของเดือน
14. ปิดบัญชีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยเพื่อบันทึกบัญชีรำยได้สูงกว่ำ(ต่ำกว่ำ)ค่ำใช้จ่ำยในงวดบัญชี และปิดรำยกำรรำยได้
สูง (ต่ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยงวดบัญชี เข้ำบัญชีรำยได้สูง(ต่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม แล้วให้โอนบัญชีรำยได้แผ่นดิน
นำส่งคลังเข้ำบัญชีรำยได้แผ่นดิน หำกมียอดคงเหลือให้โอนเข้ำบัญชีรำยได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
15. จัดทำบัญชีเงินสด ตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝำกธนำคำรตำมรำยงำนคงเหลือประจำวัน
และงบพิสูจน์ยอดฝำกธนำคำร ตลอดจนตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน
16. จัดทำหลักฐำนใบสำคัญเบิก-จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณทุกประเภท
17. จัดทำทะเบียนคุมเงินรำยได้แผ่นดินและนำส่งคลัง ทะเบียนคุมหลักฐำนขอเบิกเงินงบประมำณ
18. จัดทำหลักฐำนขอเบิกเงิน(ค่ำเช่ำบ้ำน,ค่ำช่วยเหลือบุตร, ค่ำรักษำพยำบำล และค่ำกำรศึกษำบุตร)
19. จัดทำหนังสือและทะเบียนคุมกำรออกหนังสือรับรองกำรมีสิทธิเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำล(คนไข้ใน)

20. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงินและบัญชีไว้บริกำรแก่บุคลำกรกฎหมำย ระเบียบและเอกสำร
ที่เกี่ยวข้อง
21. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
13. งานติดตาม ตรวจสอบ รายงานการใช้งบประมาณ ประกอบด้วย
1. นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร
ครู
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ์
ครูชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงวัฒนประภำ เจริญศร
ครูชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่
4. นำงสำวจันทร์จิรำ บุสุวะ
ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. ตรวจสอบบัญชีเงินคงเหลือรำยวัน บัญชีเงินสด ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
14. งานวางแผนการพัสดุและบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
1. นำงอทิตยำ หิรัญวงศ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำนพัสดุ
2. นำงสำวกรกนก เนตรสว่ำง
ครู
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
3. นำงสำวกันต์ฤทัย ศิลำรักษ์
ครูผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
4. นำงสำวกันยำรัตน์ จันทร์มณี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. จำหน่ำย บริจำคหรือขำยทอดตลำดให้เป็นไปตำมระเบียบในกรณีที่หมดสภำพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหำจำกเงินงบประมำณและเงิน
นอกงบประมำณ ตลอดจนที่ได้จำกกำรบริจำคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมรำคำ วันเวลำที่ได้รับ
สินทรัพย์
3. จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ให้ตรงตำมรำยกำรขอซื้อให้กับงำน/กลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ
ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
4. กำรกำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจ้ำง
5. จัดทำเอกสำรแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบมำตรฐำน
6. ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพำะหรือแบบรูปรำยกำรในกรณีที่ไม่เป็นมำตรฐำนโดยดำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมระเบียบ
7. จัดซื้อจัดจ้ำง โดยตรวจสอบงบประมำณ รำยละเอียด เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพำะประกำศจ่ำย/ขำยแบบรูป
รำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะ พิจำรณำซองโดยคณะกรรมกำร จัดทำสัญญำและเมื่อตรวจรับงำนให้มอบเรื่อง
แก่เจ้ำหน้ำที่
กำรเงินวำงฎีกำเบิกเงินเพื่อจ่ำยแก่ผู้ขำย/ผู้จ้ำง
8. กำรควบคุม บำรุงรักษำ และจำหน่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน กำหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบ ในกำรจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมระบบและแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีอย่ำงสม่ำเสมอทุกปี ตรวจสอบสภำพ บำรุงรักษำ และซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังกำรใช้งำนสำหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ให้ตั้งคณะกรรมกำรขึ้นพิจำรณำและทำจำหน่ำย หรือขอรื้อถอน
9. กำกับ ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษำ เครื่อง Copy Print ของโรงเรียนให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้
10. กำกับดูแลรับผิดชอบงำนพัสดุ
11. จัดทำแผนงำน/โครงกำร งำนพัสดุและสินทรัพย์

12. ติดตำม ประเมิน และสรุปผลกำรปฏิบัติงำน งำนพัสดุและสินทรัพย์
13. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
15. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
1. นำงวัฒนประภำ เจริญศร
ครูชำนำญกำร
2. นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ์
ครูชำนำญกำร
3. นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร
ครู
4. นำงสำวจันทร์จิรำ บุสุวะ
ครูผู้ช่วย

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. จัดทำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ โดยกำหนดวิธีกำร แหล่งกำรสนับสนุน เป้ำหมำย
เวลำดำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ
2. ลงทะเบียนรับเงินนักเรียน
3. ตรวจสอบติดตำม ทวงถำมนักเรียนที่ค้ำงชำระเงิน
4. กำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้เป็นไปตำมระเบียบ
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
16. งานควบคุมภายใน ประกอบด้วย
1. นำงจินตนำ จูมสีสิงห์
2. นำงสุพักตร์ คำภำ
3. นำยรณชัย กิ่งแก้ว
4. นำยสิทธิพร บุญล้อม
5.นำงสำวกันต์ฤทัย ศิลำรักษ์

รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครูผู้ช่วย

หัวหน้ำงำน
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่

มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำตำมโครงสร้ำงและภำรกิจสถำนศึกษำ
2. วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำน กำหนดปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับควำมเสี่ยง
3. กำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
4. วำงแผนกำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
5. ให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยนำมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงไปใช้ในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
6. ดำเนินกำรควบคุมตำมหลักเกณฑ์มำตรกำรและวิธีกำรที่สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
7. ประเมินผลกำรดำเนินกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรกำรที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมำะสม
8. รำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
17. งานประกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย
1. นำงสำวรัตติกำล ทวีรัตน์
ครู
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำววิริญญำ ศรีเกื้อกลิ่น
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
๑. จัดทำแผนหรือโครงกำรสำหรับงำนประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลำกร
2. ดำเนินกำรจัดทำกำรประกันอุบัติเหตุนักเรียนครูและบุคลำกรในโรงเรียน ดูแลอำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน
และแก้ไขปัญหำนักเรียนเกี่ยวกับงำนประกันอุบัติเหตุบุคลำกร

3. ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลงำนประจำปี
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
18. งานธนาคารโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นำงจำรุวรรณ โดยอำษำ
ครูชำนำญกำร
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวดลรญำ ไชยขำล
ครู
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำววิริญญำ ศรีเกื้อกลิ่น
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. ส่งเสริมให้เห็นคุณค่ำของกำรประหยัด กำรออมและเห็นควำมสำคัญของระบบบริกำรของธนำคำร – กำรเงิน
2. ประสำนงำนกับธนำคำรออมสินสำขำสัตหีบ
3. ให้บริกำรรับฝำก - ถอนเงินให้กับนักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
4. จัดทำบัญชีเงินฝำกเป็นรำยบุคคล
5. จัดทำโครงกำรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลำกรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคมมำเปิดบัญชีและเพิ่มเงินฝำก
จัดหำของขวัญเพื่อมอบให้สมำชิกเป็นรำยเดือน/ปี เพื่อเป็นกำลังใจ
6. นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนและจัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
7. จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็นรูปเล่มและนำเสนอฝ่ำยบริหำรตำมลำดับเพื่อรับทรำบข้อมูลทุกสิ้นปี
กำรศึกษำ
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
19. งานยานพาหนะ ประกอบด้วย
1. นำงสำวกันต์ฤทัย ศิลำรักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ำงำน
2. นำงธัญชนก ประสำนวงค์
ครูธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. จัดทำแผนงำน / โครงกำร เกี่ยวกับกำรจัดหำ บำรุงรักษำ กำรให้บริกำรยำนพำหนะแก่คณะครูและบุคลำกรของ
โรงเรียน ตลอดจนกำหนดงบประมำณเสนอขออนุมัติ
2. กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้ควำมรู้แก่ พนักงำนขับรถ ตลอดจนพิจำรณำ จัดและให้บริกำรพำหนะแก่
บุคลำกร
3. กำกับ ติดตำม จัดทำข้อมูล สถิติ กำรใช้และให้บริกำรยำนพำหนะของโรงเรียน
4. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้ยำนพำหนะใช้กำรได้ และปลอดภัยตลอดเวลำ ให้คำแนะนำ เสนอผู้
มีอำนำจอนุมัติ
5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
20. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว
ครู
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงสำวรัตติกำล ทวีรตั น์
ครู
เจ้ำหน้ำที่
4. นำงสำวอำรีรัตน์ กัลยำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
1. รวบรวมประมวลวิเครำะห์และสังเครำะห์ ข้อมูลที่จะใช้ในกำรประชุม คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
และสมำคมต่ำง ๆ

2. สนับสนุนข้อมูล รับทรำบหรือดำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและสมำคมต่ำง ๆ
3. ดำเนินงำนด้ำนธุรกำร ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและสมำคมต่ำง ๆ
4. จัดทำรำยงำนกำรประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทรำบดำเนินกำรหรือถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี
5. ประสำนงำนดำเนินงำนตำมมติกำรประชุมในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เร่งรัด กำรดำเนินกำรและรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
21. งานการประเมิน ITA คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. นำงจินตนำ จูมสีสิงห์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่
3. นำยไวฑูรย์ มินจันทึก
ครู
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และภำยนอก
2. เก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบวัด OIT
3. วิเครำะห์ข้อมูล สรุป และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร นำเสนอหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
22. งานติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย
1. นำงจินตนำ จูมสีสิงห์
รองผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำงำน
2. นำงจันทิมำ อุทัยกลม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่
3. นำงจำรุวรรณ โดยอำษำ
ครูชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่
4. นำงอำทิตยำ หิรัญวงศ์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่
5 นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ์
ครูชำนำญกำร
เจ้ำหน้ำที่
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนดังนี้
1. รวบรวมประมวลวิเครำะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์
2. นำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงกำรดำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์และวำงแผน
กำรดำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลกำรเงินและสินทรัพย์ในปีต่อไป
3. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและสินทรัพย์เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ เพื่อเสนอ
รำยงำนต่อผู้บริหำร
4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ให้บุคลำกรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2565

(นำงณัฐชำ จันทร์ดำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม

