
 
 

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 มรรารุยนบริลารตามลลัาธรรมาภิบาลรราา่มาาราามภาสารราิชาาาราปกนาลิารราชิดชนยีณธรรมร รราปกนผน้น าด้านาินัยรร
ใา่ใจแลล่รารุยนรน้รยาบยน่าับชีมชนรรด ารรตนตามลลัาปรัชญาขมราารสฐาิจพมาพุยร 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1.รพัฒนามรรารุยนใล้าปกนานนย์รามาารจัดาาราึาสาราามารถใล้าารบริาาราาราึาสาแา่นัาารุยนรและชีมชนรมุ

ลลัาานตราถานาึาสาทุ่มุยีณภาพราปกนแลล่รบริาารและแลล่รารุยนรน้ยน่ชีมชนรร 
2.รพัฒนารา่ราาริมรานับานีนใล้นัาารุยนาปกนผน้ทุ่มุยาามรน้ยาามาามารถรในด้านทัาสะาิชาาารทัาสะมาชุพรทัาสะ

ชุาิตราามารถประามบมาชุพาีจริตรและด ารรตนตามลลัาปรัชญาขมราารสฐาิจพมาพุยรรรลรามาลามาาึาสาต่มได้ตามยาาม
ต้มราารรมุยีณธรรมรจริยธรรมรและาา่มาารได้มย่ารน้มยร 3รรภาสาร  

3.ราพิ่มมมาาาทาราาราึาสามย่าราท่าาทุยมและท่ัาถึรรรใล้ผน้ารุยนได้รับมมาาาในาารพัฒนาาต็มตามาัายภาพมย่ารมุ
ยีณภาพ 

4.รพัฒนาประาิทธิภาพาารบริลารจัดาาราึาสารตามแนาทาราาราระจายม านาจทาราาราึาสา 
มดยยึดลลัาธรรมาภิบาลรราน้นาารมุา่านร่ามจาาทีาภายา่านและยาามร่ามมามาับมรย์ารปายรมรา่านท้มรถิ่นาพา่มา่ราาริม
และานับานีนาารจัดาาราึาสารรรรร 

5.รา่ราาริมรานับานีนใล้ยรนมุยาามา้าาลน้าทารด้านาิชาชุพราามารถผลิตาา่มรรจัดาิจารรมาารารุยนาารามนทุ่าน้น
ผน้ารุยนาปกนา ายัญราัดผลและประามินผลรจัดท าาิจัยในช้ันารุยนรรและมุจรรยาบรรณาิชาชุพรรรร 

6.รา่ราาริมรานับานีนใล้ผน้ปายรมรรชีมชนรมรย์ารภายรัฐรามาชนรและภายุายรามข่ายร 
มุา่านร่ามในาารพัฒนาาาราึาสา 
 
 
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน       ความรู้คู่คุณธรรม 

คติพจน์                      คนดีทําความดีได้ง่าย (สุกรํ สาธุนา สาธ(ุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  (Outcome) 

1.    ผน้ารุยนมุยาามรน้ยีณธรรมจริยธรรมยีณลัาสณะมันพรึประารย์และล่ารไาลยาาาพติด 

2.    ผน้ารุยนได้รับาารพัฒนาทารยาามยิดรได้ารุยนรน้าต็มตามาัายภาพและามดยล้มราับยาามต้มราารขมรท้มรถิ่น 

3.    ผน้ารุยนาามารถด ารรชุาิตตามลลัาปรัชญาขมราารสฐาิจพมาพุยรและา้าาทันมาาซุยน 

4.    ผน้ารุยนตระลนัาถึรยาามา ายัญขมรา่ิรแาดล้มมราารมนีรัาส์ภนมิปัญญาท้มรถิ่นาิลปาัฒนธรรมและใช้าทยมนมลยุได้
มย่ารถนาต้มราลมาะาม 

5.    ยรนและบียลาารทาราาราึาสามุยาามรน้ด้านาทยมนมลยุและาามารถน ามาใช้พัฒนาจัดาารารุยนาารามนตาม
มาตรฐานาาราึาสาข้ันพา้นฐานมย่ารมุยีณภาพ 

 
 



 
 

 
 

แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

าจ้าลน้าทุ่รานพัาดี
และาินทรัพย์ 

 

 

นารมัณฑนาราขตชมภน 
นายาีริยันต์รรภนบีญมบ 

 

 

นารมนรย์รรบัามาจ 

 

 

นารมณาุรรณรพีดลล้า 

     เจ้าหน้าทีง่านบญัชี 

 

     เจ้าหน้าทีง่านการเงิน 

                 หวัหนา้กลุม่บรหิารงานงบประมาณและสนิทรพัย ์

รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานงบประมาณและสนทรพัย ์

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
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พรรณนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
1. รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

นายชัชาาลย์รรมยธานัน ต าแลนร่ รมรผนม้ านายาารมรรารุยน ปฏิบัติลน้าทุ่รมรผน้ม านายาาราล่ีมบริลารรานรรบประมาณและาินทรัพย์ 

1. หน้าที่ท่ัวไป 
ปฏิบัติรานในฐานะรมรผน้ม านายาารมรรารุยน มดยปฏิบัตริานตามทุ่ได้รบัมมบลมาย าปกนทุ่ปรึาสาขมรรผน้ม านายาาราาุ่ยาาับข้าราชาารขมราถานาึาสา าาร

แผนาารปฏิบตัิราน าารยาบยีมา าาับดนแล และติดตามดนแลาารรบริลารรานาล่ีมบริลารรานรบประมาณและาินทรัพย์ มุม านาจานิิจฉัยา่ัราารปัญลาทุ่าาิดขึ้นาฉพาะลน้าาพา่ม
แา้ปัญลารแทนผนม้ านายาาร และรานมาน่ๆ ทุ่ได้รับมมบลมาย 

2. หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
บริลารรานาล่ีมบริลารรานรบประมาณและาินทรัพย ์ ขมรมรรารุยนใล้าปกนไปตามาฎลมาย ระาบุยบ ข้มบัรยับรนมยบาย และาัตถีประารย์ขมรมรรารุยน ยาม 

าาราารแผนาารบริลารรานาารารนิและบัญชุ รานพัาด ีและาินทรัพย์ขมรมรรารุยน ได้แา ่
1) รานาารารินและบัญชุ 
2) รานพัาดีและาินทรัพย์ 

4. ปฏิบัตริานมา่นๆ ตามทุ่ได้รับมมบลมาย 

3. หน้าที่พิเศษ รัาสาาารในต าแลน่รผน้ม านายาารมรรารุยนไตรรัตนาิทยายม ารณุทุ่ผน้ม านายาาราถานาึาสา ไม่าามารถมาปฏิบัติลน้าทุ่ได้ 

4. อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
1. าปกนารรมาารพจิารณายาามดุยาามชมบยรน ลัาลน้าราน ในรานทุ่าาุ่ยาข้มรรานรบประมาณและาินทรัพย์ 
2. รานตราจมรรารุยนประจ าานั บันทึาาารตราจตามแบบฟมร์ม าานมลัาลน้าาถานาึาสา 
3. ชา่ 

มุขาัญา าลัรใจทุ่ดุ 
 

ยผน้ม านายาาราถานาึาสา ดนแลาาัาดิภาพขมรบียลาารใล้าามารถปฏิบัติลน้าทุ่ใล้ถนาต้มรยรบถ้านและ 
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4. ปฏิบัติลนา้ทุ่มาน่ๆ ตามทุ่ได้รับมมบลมาย 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

นารมณุารรณรรพีดลล้า ต าแลนร่ ยรน มันดับ ยา.3 ปฏิบัติลน้าทุ่ลาัลน้าาล่ีมบริลารรานรรบประมาณและาินทรัพย์ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติลนา้ทุ่ลัาลน้าาล่ีมบริลารรานรบประมาณและาินทรัพย ์ าาราารแผนาารปฏิบตัิรานราารยาบยีมา าาับดนแล และรานมา่นๆ ทุ่าาุ่ยาข้มร 

ลัาสณะรานทุ่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติลนา้ทุ่ลัาลน้าาล่ีมบริลารรานรบประมาณและาินทรัพย ์ มดยช่ายปฏิบัติราชาารต่มไปนุ้รบริลารรานาล่ีมบริลารรานรบประมาณและาินทรัพย์ ขมรมรรารุยนใล้

าปกนไปตามาฎลมาย ระาบุยบข้มบัรยับ นมยบาย และาัตถีประารย์ขมรมรรารุยน ยาม 
-  าาราารแผนาารบริลารรานาารารนิและบัญชุ รานพัาด ีและาินทรัพย์ขมรมรรารุยน ได้แา ่

1) รานาารารินและบัญชุ 
2) รานพัาดีและาินทรัพย์ 

-  ปฏิบัตริานมา่นๆ ตามทุ่ได้รับมมบลมาย 
1. รับแนาปฏิบตัิจาารมรผน้ม านายาารมรรารุยนาล่ีมบริลารรบประมาณ าพา่มา าาับดนแล ติดตามรานในราายรานทุ่รับผิดชมบ 
2. ยาบยีมาารปฏิบัติรานพัาด ีรานาารารนิ บัญชุ แผนราน รานพัฒนาระบบและายรามข่ายข้มมนลราารานาทา รานระดมทรัพยาาร และาารลรทนี

าพา่มาาราึาสา 
3. ตราจามบรานด้านามาาาร ยาบยีมามาาาร แบบพิมพ์ต่ารๆ ขมราล่ีมบริลารรบประมาณ 
4. จัดท าแฟ้มาะามราน ามาาาร บันทึาาารมมบลมายและบนัทึาผลรานาพา่มาปกนแนาทารในาารรพิจารณาผลาารปฏิบัติรานประจ าปี 

รบประมาณ 
5.  ร่ามาารแผนด าานินรานมยรราารต่ารๆขมราล่ีมบริลารรบประมาณและารรมาาราล่ีมบริลาร 
6. าารแผนาารจัดท า จัดาา็บรัาสาามาาาร ลนรัาามย าา่ัรต่ารๆ ขมราล่ีมบริลารรบประมาณมย่าราปกนระบบ และถนาต้มร 

7. ร่ามมามและประาานรานาับบียลาาารในฝ่าย และฝ่ายมา่นๆ าพา่มดาานินาารไปตามาป้าลมาย 
8. ท าลน้าทุ่าปกนาลขานีาารขมราล่ีมบริลารรบประมาณ 
9. ปฏิบัติลนา้ทุ่มาน่ๆ ตามทุ่ได้รับมมบลมาย 

 
งานการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 1. นารมณุารรณรรรรพีดลล้า ลัาลน้ารานาาราริน 
งานการเงิน มุลน้าทุ่และยาามรับผิดชมบ ดัรนุ้ 
  1. าบิาจ่ายและมนีมัติรบประมาณ แนาทารปฏิบัติ 

1.1 จัดท าแผนาารใช้รบประมาณ มดยา าลนดปฏิบัติรานรายาดามนใล้าปกนไปตามแผนปฏิบัติาารประจ าปีรรบประมาณ ารีปาปกนรบบียลาาร รบมีดลนนี 
 รบลรทีน 
1.2 าานมแผนาารใช้รบประมาณารารินรามาพา่มขมมนีมัติาริน 
1.3 าบิาจ่ายรบประมาณประาภทต่ารๆ ใล้าปกนไปตามแผนปฏิบัติาารประจ าป ีและมนีมัติาารรใช้รบประมาณาาราึาสาตามประาภทและรายาารตามทุ่ได้รับ

รบประมาณ 
2.  ารินมมนรบประมาณ  แนาทารปฏิบัติ  าารมมนารินใล้าปกนไปตามขั้นตมนและาิธุาารทุ่าระทราราารยลัรา าลนด 
3. าารบริลาราารารนิ แนาทารปฏิบัต ิาาราบิาจาายลัร าารรับาริน าาราา็บรัาสาาริน าารจา่ยารนิ าารน าา่รารนิราารมมนารนิ าาราันารินไา้าบาิาลลา่มมปี ใล้าปกนไปตาม

ขั้นตมนและาิธุาารทุ่าระทราราารยลัรา าลนด รานาารารนิมุาารรแยาาปกนรานาารารินรบประมาณและรานาารารินนมารบประมาณ 
 งานการเงินในงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นารมณุารรณรรรพีดลล้า าจ้าลน้าทุ่รานาาราริน 
                                                             2. นารมนรย์รรรรรบัามาจ                    าจ้าลน้าทุ่รานาาราริน 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 รับผิดชมบาาุ่ยาาับารินรบประมาณ 

- ประาานรานารา่มรารินาับลน่ายรานต่ารๆ 
- าบิาจ่ายารนิาดามนยรน และลนาจ้ารประจ า 
- าบิาจ่ายารินย่าช่ายาลลามบีตร 
- าบิาจ่ายารินย่าาช่าบ้านยรน 
- าบิาจ่ายารินย่ารัาสาพยาบาล 
- ท าลลัาฐานาบิาจ่ายารินรบประมาณ 
- จัดาารมมนารนิาดามน, ารินช่ายาลลามบีตร, ารินาาัาดิาาราาราึาสาบีตร, ารินาาัาดิาาราารรราัสาพยาบาล , ารินย่าาช่าบา้น ฯลฯ 

ขมรยรน ลนาจ้ารประจ า าข้าธนายาราพาม่ใล้บียลาารรรับารินาลล่านั้นทารธนายาร 
- ด าานินารา่มราารลาัภาส ุณ ทุ่จ่ายประจ าปีขมรข้าราชาารยรนและแจาแบบช าระาริน 
ใล้แา่ บียลาารทีายน 

- าปกนทุ่ปรึาสาขมรรมรผน้ม านายาารฝ่ายบรลิารรบประมาณและาินทรัพย์าาุ่ยาาับรารา่มรรบประมาณ 
- จัดท าปฏิทินปฏิบัติรานขมรรานาารารินมรรารุยน 
- รานมา่นๆ ทุ่ได้รับมมบลมาย 

 งานการเงินนอกงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 1. นารมณุารรณรรรพีดลล้า าจ้าลน้าทุ่รานาาราริน 

                                                             2. นารมนรย์รรรรรบัามาจ                    าจ้าลน้าทุ่รานาาราริน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รับผิดชมบารินรายได้าถานาึาสา 
2. รับ – จ่าย ารินรายได้าถานาึาสา 
3. ยาบยีมาาราบิาจ่ายารินรายได้าถานาึาสาขมรแต่ละลน่ายรานใล้าปกนไปตามแผนปฏิบัติราน 
4. รับ , า่ร ารินลาัภาส ุณ ทุ่จ่าย 
5. า่รารินทุ่าปกนรายได้แผ่นดิน 
6. ตราจยาามถนาต้มรขมรรายรานาาราดินทารไปราชาารและยาบยีมาาราบิาจ่ายมย่ารประลยัด 
7. ติดตามทารถามใบา ายัญยน่จ่ายจาาลน่ายรานต่ารๆ 
8. ยาบยีมาารยามารินรายได้าถานาึาสาใล้าปกนไปตามาัญญาาารยามาริน 
9. าบิาจ่ายย่าจ้ารช่ัายราา 
10. ท าามีดยีมาารจ่ายารินาระแารายาัน 
11. ท าามีดยีมาารรับ – จ่าย ารินภาสุลัา ณ ทุ่จ่าย 
12. รานาบิาจ่ายารินรบประมาณทุ่า านัารานยณะารรมาาราาราึาสาขั้นพา้นฐานจัดารรใล้ 
13. ารินประาันาัรยม 
14. รานมา่นๆ ทุได้รับมมบลมาย 

งานบัญชี 
ผู้รับผิดชอบ 1. นารมนรย์รรบัามาจ          ลัาลน้าาจ้าลน้าทุ่รานบัญชุ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดทําบัญชีการเงิน แนวทางการปฏิบัติ 
1.1 ตั้รยมดบัญชุระลา่ารปรีบประมาณ ทั้ราารตั้รยมดภายลลัราาราปิดบัญชุรบประมาณปีา่มน และราารตั้รยมดา่มนาารปิดบัญชุรบประมาณปีา่มน 
1.2 ปรับปรีรบัญชุารนิรบประมาณ มมนปิดบัญชุารนินมารบประมาณาข้าบัญชุทีน และบัญชุารินรรับฝาา และารินประาัน บัญชุาัาดี พร้มมทั้ร

จัดทาใบา ายัญาารลรบัญชุทั่าไป มดยใช้จ านานารนิตามรายาารลลัราารรปรับปรีร 
1.3 บันทึาาปิดบัญชุยรย้าร (พึรรับพึรจ่าย : Accrual Basis) มดยบันทึารายาารด้านาดบิตในบัญชุแยา ประาภทร(ลนุ้าินรทีนรรายได้) 
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1.4 บันทึาบัญชุประจ าาันใล้ยรมบยลีมาารรับารินรบประมาณาารรับรายได้จาาาารขายาินยา้ ลรามาารรใล้บราิาร าารรับารนิรายได ้าารจ่ายาริน
รบประมาณ าารจ่ายารนิรบประมาณใล้ยาม าารจ่ายารนินมารบประมาณใล้ยามราารซาม้าัาดี ลรามาินย้ายราลลาม ารินทดรมรจ่าย ารินมัดจ า และ ย่าปรับ รายไดจ้าาารินาน้ขมรรัฐ 
าินทรัพย์ไม่ลมีนาาุยน าารรรับารนิบรจิาย าารรับารินรายได้แผ่นดิน าารถมนารนิรายได้แผ่นดนิ าราบิาารนิรบประมาณแทนานั าารจ่ายารนิใล้รลน่ายรานทุ่ปฏิบัติตามระบบาาร
ยาบยีมาารารนิ าารรับารินยาามผิดทารละามิด 

1.5 ารีปรายาารบันทาึบัญชุทีาานัท าาาร ารีปรายรับ ลรามรายจ่ายผ่านไปบัญชุแยาประาภท ารินาดรารนิฝาาธนายาร และารินฝาายลัร าาลรับ
รายาารมา่น และรายาารในามีดรายานัทั่าไปใล้ผ่านรายาาราข้าบัญชุแยารประาภทรณราันท าาาราีดท้ายขมราดามน 

1.6 ปรับปรีรบัญชุามา่มา้ินปรีบประมาณ มดยปรับรายาารบัญชุรายไดจ้าารบประมาณย้ารรับรย่าใช้จา่ย/รับ ทุ่ได้รับล่ารลน้า ย่าใช้จ่ายล่ารลน้า/ 
รายได้ย้ารรับ าัาดีลรามาินย้า ทุ่ใช้ไประลา่ารราดบัญชุ ย่าาาา่มมรายารย่าตัดจาลน่ายรย่าาผา่มลนุ้าราัยจะานญและลนุ้านญ 

1.7 ปิดบัญชุรายได ้และย่าใช้จ่ายาพา่มบนัทาึบัญชุรายได้านราาา่ (ต่ าาาา่) ย่าใช้จ่ายในราดบัญชุรและปิดรายาารได้านร (ต่ า) าา่ายา่ใช้จ่ายราด
บัญชุานร (ต่ า) าา่าย่าใช้จ่ายาะาม แล้าใล้มมนบัญชุรายได้แผ่นดนินาา่รยลัรราข้าบัญชุรายได้แผ่นดนิ ลาามุยมดบัญชุยราลลามใล้มมนาข้าบัญชุรายได ้แผ่นดินรมนาา่รยลัร 

1.8 ตราจามบยาามถนาตม้รขมรตาัารินาด และารินฝาาธนายารตามรายรานยราลลามประจาานั และรบรพิานจน์ยมดฝาาธนายาร ตลมดจนตราจามบยาาม
ถนาต้มรขมรบญัชุแยาประาภททั่าไป และาารตราจามบยาามถนาต้มรขมรรบัญชุย่มยและทะาบุยน 

1.9 แา้ไขข้มผิดพลาดจาาาารบันทาึรายาารผิดบัญชุ จาาาารทุ่าขุยนข้มยาามผิดลรามตาัาลขผิดรจาา าารบันทาึตัาาลขผิดช่มรบัญชุย่มยแต่
ยมดรามถนา มดยาารขุดฆ่าข้มยาาม ลรามตัาาลขผิดลร ลายมามช่มย่มา าาับรพร้มมาัน าดามน ปี แล้าาขุยนข้มยาามลรามตัาาลขทุ่ถนาต้มร 

2. การจัดทํารายงานการเงินและงบการเงิน แนวทางปฏิบัติ 
2.1 จัดท ารายรานประจาาดามนา่รลนา่ยรานตน้าัราัดาานาัรานตราจารินแผ่นดิน และารมบัญชุาลารในรานัทุ ่15 ขมราดามนถัดไป มดยจัดทารายราน

รายได้แผ่นดนิ รายรานรายได้และยา่ใช้จา่ย รายรานารินประจาราด 
2.2 จัดท ารายรานประจ าป ีมดยจัดท ารบแาดรฐานะาาราริน จัดท ารบแาดรผลาารดาานนิรานรทาราารารนิรบาระแาารนิาดจัดท ามดยาิธุตรร จัดท าลมายาลตี

ประามบรบาาราริน และจัดา่รรายรานประจ าป ีใล้าารนัารานยณะารรมาาราาราาึสาขั้นพาน้ฐานผ่านาขตพา้นทุ่าาราาึสา และจัดา่รา านัารานตราจารนิแผ่นดนิ และรารมบัญชุาลาร
ตามา าลนดระยะาาลาทุ่า าลนด 

2.3 าารจัดและจดัลาแบบพิมพ์ข้ึนใช้ามร าา้นแต่าปกนแบบพิมพา์ลารทุ่าขตพา้นทุ่าาราึาสา ลรามรลน่ายรานต้นาัราัดลรามา่านราชาารทุ่าาุ่ยาข้มรจัดท าขึ้นาพา่ม
จ าลน่ายจาาแจา 

2.4 ประาานาารท ารานขมรแผนาาาราริน 
2.5 มมาใบาาร็จรับารินรายได้าถานาึาสา 
2.6 าปกนทุ่ปรึาสาขมรรมรผน้ม านายาารฝ่ายบริลารรบประมาณและาินทรัพย์ 
2.7 รานมา่นๆ ทุ่ได้รับมมบลมาย 

งานพัสดุและสินทรัพย์ ผู้รับผิดชอบ 
1. นารมัณฑนารรราขตชมภน ลัาลน้ารานพัาดีและาินทรัพย์ 
2. นายาีริยนัต์รรรภนบีญมบ าจ้าลน้าทุ่รานพัาดีและาินทรัพย์ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดท าทะาบุยนพัาด ียรีภัณฑ์ ทั้รลมดขมรมรรารุยน 
2. ลรทะาบุยนพัาด ียรีภัณฑ์ ทั้รลมดขมรมรรารุยน 
3. ด าานนิาารจัดซา้ม จัดจ้าร จัดซม่ม พัาดียรีภัณฑ์ 
4. ด าานินาาราบิา จ่าย าัาดีาานัารานใล้ลน่ายรานต่ารๆ 
5. าปกนทุ่ปรึาสาแา่าจ้าลน้าทุ่พัาดีในลน่ายรานมา่นๆ 
6. บ ารีร รัาสา พัาดี ยรีภัณฑ์ 
7. ด าานินาารรายรานพัาดียราลลามประจาปีตามระาบุยบ 
8. ด าานินาารขมรมนีญาตจาลน่ายพัาดี ยรีภัณฑ์ 
9. าปกนทุ่ปรึาสาขมรรมรผน้มานายาารมรรารุยนฝ่ายบริลารรบประมาณและาินทรัพย์ในารา่มรรพัาด ียรีภัณฑ ์
10. รานมา่นๆ ทุ่ได้รับมมบลมาย 
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มุลน้าทุ่และยาามรับผิดชมบ ดัรนุ้ 

1. าารจัดท าระบบฐานขม้มนลาินทรัพย์ขมราถานาึาสา แนาทาราารปฏิบัติ 
1.1 ตั้รยณะารรมาารลรามบียลาารข้ึนา าราจาัาด ียรีภัณฑ์ ทุ่ดิน มายาร และา่ิรา่มาร้ารทั้รลมดาพา่มรทราบาภาพาารใช้ราน 
1.2 จ าลน่าย บริจาย ลรามขายทมดตลาดใล้าปกนไปตามระาบุยบในารณุทุ่ลมดาภาพลรามไม่ได้ใช้ 

ประมยชน์ 
1.3 จัดท าทะาบุยนยีมทรัพย์าินทุ่าปกนาัาดี ยรีภัณฑ์ใล้าปกนปัจจีบัน ทั้รทุ่ซา้มลรามจัดลาจาา 

ารินรบประมาณ และารินนมารบประมาณ ตลมดจนทุ่ไดจ้าาาารบรจิายทุ่ยัรไม่ได้บนัทึายีมไา้มดยบันทาึทะาบุยนยีมรายาราันาาลาทุ่ได้รับาินทรัพย์ 
1.4 จดทะาบุยนาปกนทุ่ราชพัาดีา าลรับทุ่ดิน มายาร และา่ิรา่มาร้ารในารณุทุ่ยัรไม่ด าานิน 

าาร และทุ่ยัรไม่ามบนรณ์ใล้ประาานาับารมธนารัาส ์ลรามา านาัรานธนารัาสจ์ัรลาัดาพา่มด าานนิาารใล้าปกนปัจจีบนั และใล้รจัดท าทะาบุยนยีมในา่านขมรมรรารุยนใล้าปกนปัจจีบัน 
1.5 จัดทาระบบฐานข้มมนลทรัพย์าินขมราถานาาึสา ซึ่รมาจใช้มปรแารมระบบทะาบุยนยีมาินทรัพย์า็ได้รถ้าาถานาึาสามุยาามพร้มม 
1.6 จัดท าระาบุยบาารใช้ทรัพย์าินทุ่าาิดจาาาารจัดาารขมราถานาาึสา มดยยาามาล็นชมบขมรรยณะารรมาาราถานาึาสามุยาามพร้มม 

2. าารจัดลาพัาดี แนาทาราารปฏิบัติ 
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2.1 าิายราะล์แผนราน ราน/มยรราาร ทุ่จัดท าารมบรายจ่ายล่ารลนา้ระยะปานาลาร าพา่มรตราจดนาิจารรมทุ่ต้มรใช้พัาดีทุ่ยัรไม่มุตามทะาบุยนยมีทรัพย์าิน 
และาปกนไปตามาาณฑ์ทุ่า าลนดตามมาตรฐานาลาร 

2.2 จัดท าแผนระยะปานาลารและจัดลาพัาดีทั้รในา่านทุ่าถานาาึสาจดัลาามร และร่ามรมามาับาถานาึาสาลรามลน่ายรานมา่นจัดลา 
3. าารา าลนดแบบรนปรายาารลรามยีณลัาสณะาฉพาะและจดัซาม้จัดจ้าร แนาทาราารปฏิบัติดัรนุ้ 

3.1จัดท าามาาารแบบรนปรายาารลรามยีณลัาสณะาฉพาะขมรยรีภัณฑ์ า่ิรา่มารา้รในารณุรทุ่าปกนแบบมาตรฐาน 
3.2 ตั้รยณะารรมาารขึ้นา าลนดยีณลัาสณะาฉพาะลรามแบบรนปรายาารในารณุทุ่ไม่าปกน แบบมาตรฐาน มดยด าานนิาารไปตามระาบุยบ 
3.3 จัดซาม้จดัจ้าร มดยตราจามบรบประมาณ รายละามุยด าาณฑ์ ยีณลัาสณะาฉพาะ ประาาารจ่าย/ขายแบบรนปรายาารลรามยีณลัาสณะาฉพาะ พิจารณา

ซมรมดยยณะารรมาาร จัดทาาัญญาและามา่มตราจรับรานใล้รมมบารา่มรแา่าจ้าลน้าทุ่าารารินฎุาาาบิาารินาพา่มจ่ายแา่ผน้ขาย/ผน้จ้าร 
4. าารยาบยีม บ ารีรรัาสา และามาาารทุ่าาุ่ยาข้มร แนาทาราารปฏิบัติ 

4.1 จัดท าทะาบุยนยีมทรัพย์าินใล้าปกนปัจจีบัน 
4.2 า าลนดระาบุยบและแนาปฏิบัติาาุ่ยาาับาารใช้ทรัพย์าิน 
4.3 า าลนดใล้มุผน้รับผิดชมบในาารจัดาา็บยาบยีม และาบิาจ่ายใล้าปกนไปตามระบบและแต่รตัร้รยณะารรมาารตราจามบพัาดีประจาปีมย่าราม่ าาามมทีาปี 
4.4 ตราจามบาภาพและบ ารีรราัสาและซ่มมแซมทั้ราม่นและลลัราารใช้รานา าลรบัทรัพย์าินทุ่มุาภาพรไม่าามารถใช้รานไดใ้ล้ตัร้ยณะารรมาารข้ึนพิจารณา

และทาจาลน่าย ลรามขมรา้มถมนารณุาปกนา่ิรปลนาาร้าร 
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                                                                     คําสั่งโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ที ่๘๕ /๒๕๖๕ 
                                  เรื่อง  แต่งต้ังครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

.......................................................................................................... 

าพา่มใล้าารบริลารรบประมาณและาินทรัพย์มรรารุยนไตรรัตนาทิยายม าาิดประาิทธิภาพและประาิทธิผลมย่ารานราีด มดยาน้นาารบรลิารรตามลลัาธรรมาภิบาล 
าน้นยาามรับผิดชมบ มปร่รใา และตราจามบได ้ าพา่มาพิ่มประาิทธิภาพในาารบริลารจัดาารรจรึแตร่ตั้รยรนและบียลาารปฏิบตัิรานาล่ีมบริลารรานรบประมาณและาินทรัพย์ 
ประจ าปาีาราึาสา ๒๕๖๕ ดัรนุ ้

รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
นายชัชาาลย์รมยธานัน ต าแลนร่ รมรผน้ม านายาารมรรารุยน ปฏิบัติลนา้ทุ่รมรผน้ม านายาาราล่ีมบริลารรานรรบประมาณและาินทรัพย์ 

 กลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์      

นารมณุารรณรรพีดลล้า ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๓ ลัาลน้าาล่ีมรานรบประมาณฯ 

๑ รานาาราริน      

๑) นารมณุารรณรรรรพีดลล้า ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๓ ลัาลน้ารานาาราริน 
๒) นารมนรย์รรรรรรรบัามาจรรร ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๓ าจ้าลน้าทุ่รานาาราริน 

๒ รานบัญชุ 
๑) นารมนรย์รรรรรรรบัามาจรรร ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๓ ลัาลน้ารานบัญชุ 
๒) นารมณุารรณรรรรพีดลล้า ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๓ าจ้าลน้าทุ่รานบัญชุ 

      
๓ รานพัาดีและาินทรัพย์ 

๑) นารมัณฑนารราขตชมภน ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๒ ลัาลน้ารานพัาดีและาินทรัพย์ 
๒) นายาีริยันต์รรรภนบีญมบ ต าแลน่ร ยรน มันดับ ยา. ๑ รานพัาดีและาินทรัพย์ 
    

ใล้ผน้ทุ่ได้รับาารแตร่ตั้ร ปฏิบัติลนา้ทุ่าต็มา าลัรยาามาามารถ ที่มาท าาุยาละ าพา่มา่มใล้าาิดผลดุมดยรามรและาาิดประาิทธิภาพานราีดต่มมรรารุยนและทารราชาาราาบไป 

ท้ัรนุ้ ตั้รแต่ าันทุ่ ๑๑ พฤสภายม พ.า. ๒๕๖๕ าปกนต้นไปร 

 

                                                                             
 

 

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร               (นายมามนชรรรภนยราิ่ร) 
ผน้ม านายาารมรรารุยนไตรรัตนาิทยายม 
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ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
(การเงินและพัสดุ) 

 
 

วัน เดือน ป ี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พฤสภายม จ่ายารนิารุยนฟร ุย่าายรา่มรแตร่าาย มีปารณ์าารารุยน 

ม.1-ม.6 
นารมณุารรณ  พีดลล้า 
และยณะ 

 

1 าม.ย. - 30 า.ย. บันทึาามาาาราารรบั- จ่ายและทะาบุยนยีมแยาประาภทร1.รายรานารินยราลลาม
ประจ าาัน,บัญชุแยาประาภทร(ปัจจัยพา้นฐานรนร.ยาาจน) 
2. บันทึาามีดารินาด 
3.บัญชุแยาประาภท 
-บัญชุแยาประาภท บ ารีราาราึาสา(รายได้ฯ) มีดลนีนรายลัา 

-บัญชุแยาประาภท ารุยนฟรุ 15 ปี, มินาทมร์าน็ตรไฟฟ้า, ทีนาาราึาสา, 
ามรทนี  ลนาาาาม/านตรนารุรรร,รายได้แผ่นดิน 
-บัญชุแยาประาภท ภาสุลาั ณ ทุ่จ่าย 

 
นารมนรย์รรบัามาจ 

 

ภายในาันทุ่ 15 าม.ย. รายรานาารด าานินรานตามาาณฑ์าารประามินผลาาร 
ปฎิบัติรานดา้นบัญชุ 

นารมนรย์รรบัามาจ  

าันทุ่ 7 ขมรทีาาดามน น าารินา่รภาสุล้ารร้าน/บียยล นารมณุารรณ  พีดลล้า 
นารมนรย์รรบัามาจ 

 

ทีาา้ินาดามน าบิาจ่ายารินลนาจ้ารช่ัายราา นารมนรย์รรบัามาจ  

ทีาา้ินาดามน าบิาจ่ายย่าาาธารณนปมภย (ไฟฟ้า – ประปา-มทราัพท์-ไปรสณุย์ มา่นๆ) นารมณุารรณ  พีดลล้า 
 

 

ทีาาันทุ่ 10 ขมราดามน า่รารา่มราบิาย่ารัาสาพยาบาลและย่าาาราึาสาบีตร/ ย่าาช่าบ้าน  
นารมนรย์รรบัามาจ 

 

ทีาา้ินาดามน า่ร บันทึาามาาาราารรับ- จ่าย และทะาบุยนยีมแยา 
ประาภท 

นารมนรย์รรบัามาจ  

ภายในาันทุ่ 15 
ขมราดามน 

รายรานรบทดลมร าตร. นารมนรย์รรบัามาจ  

ภายในาันทุ ่15 ขมรทีาาดามน รายรานรบาดามน าพม. นารมนรย์รรบัามาจ  
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การเงินและพัสดุ (ต่อ) 
 

วัน เดือน ป ี ภาระงาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ภายในาันทุ ่ 15 ขมรทีา 
าดามน 

รายรานาารรับจ่ายารินตามประาภทารินฝาา 
(าาตทาม้นท์) ต่ม ผม. 

นารมณุารรณ  พีดลล้า 

นารมนรย์รรบัามาจ 

 

ทีาต้น/ปลายขมราดามน รายรานาบิาจ่ายารนิาดามนประจ าาดามน (ารินรบประมาณ) นารมณุารรณ  พีดลล้า 
นารมนรย์รรบัามาจ 

 

 
30 าันยายน 

รายรานาารด าานินาารตามาาณฑ์าารประามินผล 
าารปฏิบัติรานด้านบัญชุ 

นารมณุารรณ  พีดลล้า 
นารมนรย์รรบัามาจ 

 

15-30 าันยายน แต่รตั้รยณะารรมาารตราจามบพัาดีประจ าปี นารมณัฑนารราขตชมภน 
นายาีริยันต์รรรภนบีญมบ 

 

 
1-30 ตีลายม 

 
ตราจามบพัาดีประจ าปี 

นารมณัฑนารราขตชมภน 
นายาีริยันต์รรรภนบีญมบ 

 

 
1-10 พฤาจิาายน 

 
รายรานผลาารตราจามบพัาดีประจ าปี 

นารมณัฑนารราขตชมภน 
นายาีริยันต์รรรภนบีญมบ 

 

ทีาาดามน ด าานินาารจัดซา้มจัดจ้ารตามใบา่รขมร 
ใบาาร็จรับาริน 

นารมณัฑนารราขตชมภน 
นายาีริยันต์รรรภนบีญมบ 

 

ทีาาดามน จัดท ารายรานาารขมซาม้ ขมจ้าร นารมณัฑนารราขตชมภน 
นายาีริยันต์รรรภนบีญมบ 

 

 
 
 

 


