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คำสั่งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
ที่  293/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา 2563 
-------------------------------- 

       เพ่ือให้การดำเนินงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 และมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร  ทุยเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นายราเชนทร์  พุ่มแจ้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นาวัฒนชัย  ภูมิผักแว่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
5. นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
6. นางบุศยรินทร์  สวรรค์น้อย คร ู กรรมการและเลขานุการ 
7. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8.    นางดวงมณี  วรรณสุทธิ์             ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่:  ให้คำปรึกษา กำกับติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานและการดำเนินงานกลุ่มงบประมาณ 

ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากสินทรัพย์ จัดหารายได้จากการ

บริการมาใช้ในการบริหาร เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน    

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

1. นายวิเชียร  ทุยเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางบุศยรินทร์  สวรรค์น้อย คร ู รองประธานกรรมการ 
3. 
4. 
5 

นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว 
นางดวงมณี  วรรณสุทธิ์                     
นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน 

คร ู
ครู                                       
คร ู

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 

สำเนา 
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6. นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์ คร ู กรรมการ 
7. นางบุญญาพร  สาฆ้อง คร ู กรรมการ 
8. นายอำพันธ์  วันธงไชย คร ู กรรมการ 
9. นางสาวสุวรักษ์  สุวรรณไตร คร ู กรรมการ 
10. นายมนูศักดิ์  จอมพล คร ู กรรมการ 
11. นางสาวณัฐฎ์นันท์  นามศรีฐาน คร ู กรรมการ 
12. นางณัฐการ  โคตรลาคำ คร ู กรรมการ 
13. นางนภาพร  ชัยจันทร์พรหม คร ู กรรมการ 
14. นางมุกดา  แก้วกล้า คร ู กรรมการ 
15. นางสาวจารุวรรณ    อินทรประเสริฐ คร ู กรรมการ 
16. นางทิพากร  พิเคราะห์แนะ คร ู กรรมการ 
17. นางสาวสุภรัตน์ เครือสุคนธ์ คร ู กรรมการ 
18. นางสาวปาริชาติ  เอกษัตริย์ คร ู กรรมการ 
19. นายธีรวัฒน์  ลุนสะแกวงษ ์ คร ู กรรมการ 
20. นางสาวพรสุดา   วิบูลย์กุล คร ู กรรมการ 
21. นางสาวกานต์ธีรา  เถินภู่วิไล คร ู กรรมการ 
22. นายจักรพงษ์  มาลาศิลป์ คร ู กรรมการ 
23. นายพลากร   กลัดสอาด คร ู กรรมการ 
24. 
25.        

นายวิทยา   วงศ์กลาง   
นายวิทยา  เสนาเสถียร 

คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

26.  นางสาวสุหัธยา เงินขาว คร ู กรรมการ 
27. นายเพรยีว   พลอาสา คร ู กรรมการ 
28. นางสาวณัฐกา  ทองจ่าม เจ้าหน้าที่การเงิน กรรมการ 
29. นางสาวอนงค์  อุตตะพุทธ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
30. นางวราภรณ์  เบ้าหล่อเพชร คร ู กรรมการและเลขานุการ 
31. 
32.         
 

นางอัจฉราพร  สิงห์สิทธิ์ 
นางปุณณภา  เหมะธุลิน  

คร ู
คร ู

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่:  ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ เพ่ือให้การดำเนินงาน

สอดคล้องกับนโยบาย ร่วมกันวางแผน การให้บริการการจัดซื้อจัดจ้าง บริการด้านการเงิน บัญชี บริการนักเรียน 

ผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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3.  งานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 

1. นางบุศยรินทร์  สวรรค์น้อย หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
หน้าที่ :  ดูแลการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุน และรายงานทางการเงินทุกประเภท 

2. นางณัฐการ  โคตรลาคำ เจ้าหน้าที่การเงิน 
หน้าที่ :  รับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา บัญชีระบบ GFMIS  นายทะเบียนภาครัฐ ระบบจ่ายตรง นำส่ง กบข. 

3. นางนภาพร  ชัยจันทร์พรหม เจ้าหน้าที่การเงิน 
หน้าที่ :  เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี หนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

4. นางสาวจารุวรรณ  อินทรประเสริฐ เจ้าหน้าที่การเงิน 
หน้าที่ : นายทะเบียนภาครัฐ ระบบ e-pension  ระบบ MCS-Web รับเงินและออกใบเสร็จเงินรายได้สถานศึกษา 

5. นางมุกดา  แก้วกล้า เจ้าหน้าที่การเงิน 
หน้าที่ : ทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินอุดหนุน เงินสวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ใบเสร็จเงิน

รายได้สถานศึกษา 

6. นางวราภรณ์   เบ้าหล่อเพชร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
หน้าที่ : จัดทำระบบบัญชีรับ-จ่ายสมุดเงินสด  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  

7. นางสาวณัฐกา   ทองจ่าม เจ้าหน้าที่การเงิน 
หน้าที่ : รับเงินและออกใบเสร็จเงินรายได้สถานศึกษา  งบเงินประจำวันรายงานการรับเงิน  ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานราชการ 

4.  งานพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 

1. นายบุญมาก  โพธิ์ชัยแก้ว หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ 
หน้าที่ :  ดูแลระบบควบคุมภายใน 

2. นายธีระพงษ์  พลสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่ : งานวางแผนจัดหา ตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่าย 

3. นายณัฐวิทย์  ไขว้วงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่ : งานจัดซื้อจัดจ้างระบบ  e-GP 

4. นางบุญญาพร  สาฆ้อง เจ้าหน้าที่ทะเบียนพัสดุ 
หน้าที่ : งานระบบทะเบียนพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ GF และงานจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP 

5. นายอำพันธ์  วันธงไชย เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่ : งานจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP และงานข้อมูลสารสนเทศระบบ GF 

6. นางสาวสุวรักษ์  สุวรรณไตร เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่ : งานจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP และงานข้อมูลสารสนเทศระบบ GF 
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7. นางสาวณัฐฏ์นันท์  นามศรีฐาน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่ : งานระบบทะเบียนพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ GF และงานจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP 

8. นายมนูศักดิ์   จอมพล เจ้าหน้าที่พัสดุ 
หน้าที่ : ทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. งานแผนงานและสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

1. นางดวงมณี   วรรณสุทธิ์ หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 
หน้าที่ : นำนโยบายเพื่อการวิเคราะห์ และประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน วางแผนการจัดทำแผนพัฒนา 

และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเสนองานกิจกรรมโครงการ เพื่อขออนุมัติแผนและงบประมาณตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน 

2. นางทิพากร  พิเคราะห์แนะ เจ้าหน้าที่แผนงาน 
หน้าที่ :  ทะเบียนควบคุมการเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง เจ้าหน้าที่ประสานงาน เพ่ือการเสนอคำขออนุมัติ

โครงการ / งาน  ประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน 

3. นางสาวสุภรัตน์  เครือสุคนธ์ เจ้าหน้าที่แผนงาน 
หน้าที่ : งานสารบรรณจัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการในกลุ่มบริหารงบประมาณ 

4. นางสาวปุณณภา  เหมะธุลิน เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ 
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบันเก็บรวบรวม

ผลงานของครู นักเรียน และสรุปผลประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนา 

และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

5. นางสาวปาริชาติ  เอกษัตริย์ เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ 
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมเป็นปัจจุบันเก็บรวบรวม

ผลงานของครู นักเรียน และสรุปผลประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนพัฒนา 

และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 6. นายวิทยา  เสนาเสถียร   หัวหน้างานพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 

หน้าที่: พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียน วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

7. นายวิทยา   วงศ์กลาง    เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 

หน้าที่: พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียน 

8. นางสาวสุหัธยา เงินขาว   เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 

หน้าที่ : อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบและเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์ 

9. นายเพรยีว   พลอาสา              เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ 

หน้าที่: พัฒนางาน ICTและเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์ 
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6.  งานระบบควบคุมภายใน   ประกอบด้วย 

1. นางอัจฉราพร  สิงห์สิทธิ์ หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน 
หน้าที่ : วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความเสี่ยง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงตามโครงสร้างและภารกิจ

สถานศึกษาวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและ

วิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและ

ปรับปรุงให้เหมาะสมรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. นายธีรวัฒน์     ลุนสะแกวงษ์ เจ้าหน้าที่งานระบบควบคุมภายใน 
หน้าที่ : ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความเสี่ยง มาตรการในการป้องกันความเสี่ยงตามโครงสร้างและ

ภารกิจสถานศึกษาวางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการ

และวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนด

และปรับปรุงให้เหมาะสมรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานเลขานุการ  ประกอบด้วย 

 1. นายจักรพงษ์    มาลาศิลป์  หัวหน้างานเลขานุการ 

หน้าที่ : รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในรูปแบบต่างๆทั้งรับคำสั่งโดยตรง จากบันทึก สั่งงานจากโทรศัพท์ โทรสาร

กลั่นกรองตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการ อำนวยความ

สะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการภารกิจต่างๆ ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน  

การตอบคำถามและการให้ข้อมูลต่างๆ 

 2. นางอัจฉราพร   สิงห์สิทธิ์  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

หน้าที่ : รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในรูปแบบต่างๆทั้งรับคำสั่งโดยตรง จากบันทึก สั่งงานจากโทรศัพท์ โทรสาร

กลั่นกรองตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการ อำนวยความ

สะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการภารกิจต่างๆ ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน    

การตอบคำถามและการให้ข้อมูลต่างๆ 

 3. นายธีรวัฒน์     ลุนสะแกวงษ์  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

หน้าที่ : รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในรูปแบบต่างๆทั้งรับคำสั่งโดยตรง จากบันทึก สั่งงานจากโทรศัพท์ โทรสาร

กลั่นกรองตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการ อำนวยความ

สะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการภารกิจต่างๆ ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน    

การตอบคำถามและการให้ข้อมูลต่างๆ 

 4. นายพลากร     กลัดสอาด  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

หน้าที่ : รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในรูปแบบต่างๆทั้งรับคำสั่งโดยตรง จากบันทึก สั่งงานจากโทรศัพท์ โทรสาร

กลั่นกรองตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการ อำนวยความ
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สะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการภารกิจต่างๆ ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน    

การตอบคำถามและการให้ข้อมูลต่างๆ 

5. นายวิทยา     วงศ์กลาง  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการ 

หน้าที่ : รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในรูปแบบต่างๆทั้งรับคำสั่งโดยตรง จากบันทึก สั่งงานจากโทรศัพท์ โทรสาร

กลั่นกรองตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการ อำนวยความ

สะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการภารกิจต่างๆ ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน    

การตอบคำถามและการให้ข้อมูลต่างๆ 
 

8. งานธุรการ   ประกอบด้วย 

 1.  นายจักรพงษ์  มาลาศิลป์                  หวัหน้างานธุรการ 
หน้าที่  ควบคุมดูแลการรับ-ส่งหนังสือราชการ การตอบโต้หนังสือราชการ  การเก็บรักษา การทำลาย การแจ้ง
เวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ และหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  นางสาวพรสุดา  วิบูลย์กุล  ผู้ช่วยหัวหน้างานธุรการ 

หน้าที่ : รับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ คัดแยกหนังสือและเสนอหนังสือ  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการเก็บ

รักษา ยืมและทำลายหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ 

 3.  นางสาวกานต์ธีรา    เถินภู่วิไล  เจ้าหน้าที่งานธุรการ 

หน้าที่ : รับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ คัดแยกหนังสือและเสนอหนังสือ  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการเก็บ

รักษา ยืมและทำลายหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ 

 4.  นางสาวอนงค์   อุตตะพุทธ  เจ้าหน้าที่งานธุรการ 

หน้าที่ : รับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ คัดแยกหนังสือและเสนอหนังสือ  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการเก็บ

รักษา ยืมและทำลายหนังสือราชการ แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบและถือปฏิบัติ 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
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             ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

               สั่ง ณ วันที่     30  มิถุนายน  พ.ศ.   2563 

 

 

 

(นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

 


