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คำนำ 
 ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีภารกิจสำคัญเพ่ือตอบสนองภารกิจ

ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้

เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน ดำเนินการด้านการบริหารงานงบประมาณให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้

กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ จึงจัดทำคู่มือการ

บริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพยข์ึ้น 

 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์นี้ จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการโรงเรียนให้สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารและ

การจัดการสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก กล่าวคือมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ 

งบประมาณ บุคคล กิจการนักเรียน และบริหารทั่วไปมากขึ้น และดำเนินการได้อย่ างอิสระคล่องตัวและรวดเร็ว 

เอกสารเล่มนี้จึงเป็นแนวทางให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้นำไปเป็นแนวทางในการ

บริหารจัดการศึกษา การให้บริการทางการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ได้อย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
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โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 

โรงเรียนถนอมราษฎรบ์ำรุง 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 

งานนโยบายและแผนงาน          งานพัสดุ        งานบริหารการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

- แผนพัฒนาโรงเรียน/แผนกลยุทธ์  
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน  
- การอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
- การกำกับการใช้งบประมาณโครการ 
- การประเมิน และสรุปโครงการ 

- การจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง  
- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พัสดุและครุภัณฑ์) 
 

- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญชี 
- สหกรณ์ครู-การรับเงินบริจาค 
- ค่าการศึกษาบุตร-การเดินทางไปราชการ 
- เงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้าง 
- ค่ารักษาพยาบาล  
- การตรวจสอบบัญชีและรายงาน 
- การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
 



การบริหารงาน 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
------------------------------------------------------ 

 

 

 

   เครื่องหมายโรงเรียน            

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนันทนากร ถนอมราษฎรมุนินทร์ 

อักษรย่อ                    ถ.ร. 

สีประจำโรงเรียน      ฟ้า – ชมพู 

ความหมายของสี สีฟ้า หมายถึงความเยือกเย็น สุขุม กว้าง  

สีชมพูหมายถึง ความอบอุ่น ความรัก ความรัก ความอ่อนโยน สดใส ชื่นบาน 

รวมความหมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอบอุ่น ด้วยอัธยาศัย

ไมตรีที่ดีต่อกัน 

คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

ปรัชญาประจำโรงเรียน นิมิตต  สาธุรูปน  กดญญูกตเวทิตา 

  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนด ี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นโพธิ์ 

 
 

 

 

 

 



 
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เปา้ประสงค์  

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
 

วิสัยทัศน ์
     ภายในปี 2566 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่
มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะด้าน  ICT กีฬา อาชีพ ทักษะอาชีพ โดย
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานสากล  
 2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีจิตสาธารณะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT กีฬา อาชีพ เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทำ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 
 5. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 2. ผู้เรียนและบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม  ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 

 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

  

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์ 

  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 

วิสัยทัศน ์
 บุคลากรในฝ่ายบริหารงบประมาณฯ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส 

พันธกิจ 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เน้นความถูกต้อง สมบูรณ์  

 2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน 

 3. มุ่งม่ันพัฒนางานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 

เป้าประสงค ์
 1. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนด้วยความเต็มใจ มีความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อความต้องการ  

 2. การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี 

หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
 

นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม

หัวหน้างานพัสดุ 

นายธนะชัย  จันทร์สุข 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

บุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางสาวศิริพร  ถิระการ

เจ้าหน้าที่พัสดุและเลขานุการ 
 

นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์



รายละเอียดตามโครงสร้าง 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน     ประธานกรรมกร 
 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
 3. หัวหน้างานการเงินและบัญชี     กรรมการ 
 4. หัวหน้างานพัสดุ     กรรมการ 
 5. หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน   กรรมการ 
 6. เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์   
  นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี  คร ู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

2. งานการเงินและบัญชี 

 นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี  คร ู  หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

3. งานพัสดุ 

 นางสาวจันทิมา   ชอบธรรม คร ู  หัวหน้างานพัสดุ 

 นางสาวศิริพร  ถิระการ  ครผูู้ช่วย  เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4. งานนโยบายและแผนงาน 

 นายธนะชัย    จันทร์สุข  คร ู  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

5. เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 นางสาวศิริพร  ถิระการ  ครผูู้ช่วย  เลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข่ายภารกิจของฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 

ขอบข่ายตามภาระงาน/การดำเนินงาน 
1. งานจัดทำเสนอของบประมาณ ประกอบด้วย 

   1. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หัวหน้า  

   2. นายธนะชัย      จันทร์สุข  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

   หน้าที่ปฏิบัติงาน 

       1. การวิเคราะห์ และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
       2. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  แผนการศึกษาแห่ งชาติ  แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
        3.ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่เป้าหมายการ 
ให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทำ ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนที่ และผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีต้องดาเนินการ เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษาทากับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     4. ศึกษาวิเคราะห์ การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา  
    5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ทำกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้านปริมาณ 

คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ  

   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งานจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 

 1. นายธนะชัย    จันทร์สุข        คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หัวหน้า   

 2. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

 3. นางสาวจันทิมา     ชอบธรรม         คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

 4. นางสาวศิริพร   ถิระการ  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

 หน้าที่ปฏิบัติงาน 

   1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
   2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  (SWOT) และประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์  
   3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  
   4. กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา  



   5. กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
   6. กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะทาร่างข้อตกลงกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   7. จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  
   8. จัดให้ รับ ฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือปรับ ปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา    
   9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งานจัดสรรงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย 
  1. นายธนะชัย    จันทร์สุข  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  หัวหน้า 

  2. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี        คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง    ผู้ช่วย 

  3. นางสาวจันทิมา ชอบธรรม         คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  ผู้ช่วย 

  4. นางสาวศิริพร   ถิระพร  คร ู  โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง  ผู้ช่วย 

  หน้าที่ปฏิบัติงาน 

  1. จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ 

   2. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผ่านเขตพ้ืนที่
การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักเกณฑ์ข้ันตอน 
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ  
  3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพ้ืนที่ การศึกษาแจ้ง
ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร  
  4. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องดาเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และตาม
แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพ่ือจัดลาดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณทรัพยากรของแต่ละสาย
งาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  และวงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร  
  5. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้องกับ กรอบวงเงินที่ได้รับ  
  6. จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซ่ึงระบุแผนงานโครงการที่สอดคล้องวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับตามแผนระดมทรัพยากร  
  7. จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบ  
  8. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา  



  9.แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 
  10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงิน ประกอบด้วย 

  1. นายวุฒิพัทธิ์     โพทวี  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หัวหน้า 

  2. นายธนะชัย   จันทร์สุข  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

  หน้าที่ปฏิบัติงาน 

  1. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
  1.1 จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  
  1.2 จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยง
สูง  
  1.3 ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ  ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบ 
ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  
  1.4 จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การ
ดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ  
  1.5 รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1.6 สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน  
  2.1 กำหนดปัจจัยหลักความสำคัญ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา  
  2.2 จัดทาตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 
  2.3 สร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลง
การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา  
  2.4 ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทารายงานประจำป ี 
  2.5 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 



5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย 

    1. นางสาวศิริพร   ถิระพร  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หัวหน้า 

    2. นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

  3. นายธนะชัย   จันทร์สุข  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

  4. นางสาวจันทิมา   ขอบธรรม คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

   หน้าที่ปฏิบัติงาน   

  1. การจัดการทรัพยากร  
   1.1 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทราบรายงานสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
   1.2 วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน  
   1.3 สนับสนุนให้บุคลากร และสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  2. การระดมทรัพยากร  
   2.1 ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะ
ปานกลาง (MTEF) และแผนปฏิบัติการประจาปีที่มีความจาเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากประมาณการรายได้
งบประมาณไว้ เพ่ือจัดลาดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา  
   2.2 ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม  
   2.3 จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ  
แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ  
   2.4 เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ  
   2.5 เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติม
ให้เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์ และไม่กำหนด
วัตถุประสงค์  
  3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
   3.1 วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่
จะนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือจัดทำทะเบียนข้อมูล  



   3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพ่ือจัดหารายได้ และบริหารรายได ้  
และผลประโยชน์ตามแตล่ะสภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
   3.3 จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำระเบียนคุม เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6. งานบริหารการเงิน และบัญชี ประกอบด้วย 

  1. นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี              คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หัวหน้า 
  2. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม        คร ู   โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 
  3. นางสาวศิริพร    ถิระการ  คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 
  หน้าที่ปฏิบัติงาน 

งานบริหารการเงิน 
  1. เบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ  
   1.1 จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส โดยกำหนดปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ แล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาส เป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน งบลงทุน (แยก
เป็นค่าครุภัณฑ ์และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ (นโยบายพิเศษ)  
   1.2 เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพ่ือขออนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายไตรมาส
ผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวบรวมเสนอต่อสานักงบประมาณ  
   1.3 เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติ
การใช้งบประมาณการศกึษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ  
  2. เงินโอนงบประมาณ  
   การโอนเงินให้เป็นไปตามข้ันตนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  
  3. การบริหารการเงิน  
 การเบิกจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนาส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 

   

 

 

 

 

 

 



  งานบริหารบัญชี  

  1. จัดทำบัญชี  
   1.1 ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการเปิดบัญชีงบประมาณ
ปีก่อนและการตั้งยอดก่อนการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน  
   1.2 ปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุน และ
บัญชีเงินรับฝาก และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุ หรือบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทาใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป โดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง  
   1.3 บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย: Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิต
ในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได)้  
   1.4 บันทึกบัญชีประจาวันให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณการรับรายได้จากการขาย
สินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอก
งบประมาณให้ยืม การซื้อวัสดุ หรือสินค้าคงเหลือ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ และ ค่าปรับรายได้จากเงินกู้ของรัฐ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ ปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน การรับเงินความผิดทาง
ละเมิด  
   1.5 สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทาการ สรุปรายรับ หรือรายจ่ายผ่านไปบัญชีแยก  
ประเภท เงนิสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สาหรับรายการอ่ืน และรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ ผ่ า น
รายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน  
   1.6 ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณ 
ค้างรับ ค่าใช้จ่าย/รับ ที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้า ที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี 
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  
   1.7 ปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายใน
งวดบัญชีและปิดรายการได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีสูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชี รายได้
แผ่นดินนำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดบัญชีคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝาก
ธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไป และ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
ย่อยและทะเบียน  
   1.8 แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการที่เขียนข้อความผิดหรือ
ตัวเลขผิดจากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก โดยการขีดฆ่าข้อความ หรือตัวเลขผิดลงลายมือช่อ
ย่อกำกับ พร้อมวัน เดือน ปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง  



  2. การจัดทำรายงานการเงินและงบประมาณ  
   2.1 จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และ
กรมบัญชีกลางในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปโดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงาน
เงินประจำงวด  
   2.2 จัดทำรายงานประจาปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการ
ดำเนินงานทางการเงินงบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงาน 
ประจำปี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดส่งสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด  
   2.3 การจัดและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำข้ึนเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก 
7. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 

  1. นางสาวจันทิมา  ชอบธรรม       คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง หัวหน้า 

  2. นางสาวศิริพร     ถิระการ       คร ู โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้ช่วย 

  หน้าที่ปฏิบัติงาน   

  1. การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
   1.1 ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน  
   1.2 จำหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์  
   1.3 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหา
จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียน
คุมราคา วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์  
   1.4 จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน  อาคาร และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่
ดำเนินการ และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเพ่ือดำเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
   1.5 จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   1.6 จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดการของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อม  
   
 



  2. การจัดหาพัสดุ  
   2.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
เพ่ือตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐาน
กลาง  
   2.2 จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและ
ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา  
  3. การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.1 จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างใน
กรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน  
   3.2 ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็น  
แบบมาตรฐาน โดยดำเนินการไปตามระเบียบ  
   3.3 จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ ์คุณลักษณะเฉพาะ  
ประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทำสัญญาและเมื่อ
ตรวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง  
  4. การควบคุม บำรุงรักษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   4.1 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  
   4.2 กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน  
   4.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี  
   4.4 ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับ
ทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทำจำหน่าย หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง  
  5. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ์ทั้งหมดของโรงเรียน  
  6. ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ์ทั้งหมดของโรงเรียน  
  7. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซ่อม พัสดุครุภัณฑ์  
  8. ดำเนินการเบิก จ่าย วัสดุสำนักงานให้หน่วยงานต่างๆ  
  9. เป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานอื่นๆ  
  10. บำรุง รักษา พัสดุ ครุภัณฑ ์ 
  11. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 



ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
 

งานการเงินและบัญชี 
 

1. งานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันตลอดปี 
ที ่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

รับเงินนอกงบประมาณและเงินอื่นๆ ทุกประเภท และออกใบเสร็จรับเงิน  
ดำเนินการจ่ายเงินตามความจำเป็น  
ลงทะเบียนคุมการจ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน  
ลงทะเบียนคุมเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้ง ให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน  
เสนอขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ถ้ามี)  
ลงบัญชีรับ-จ่าย ให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบันทุกวัน  
จัดทำรายงานรายละเอียดเงินคงเหลือประจำวัน  
ดำเนินงานการเงินและการบัญชีให้ทันกำหนดเวลา  
ตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานการเงิน / การบัญชีต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเป็น
ประจำทุกวัน  

เจ้าหน้าที่
การเงิน 

 
2. งานที่ต้องปฏิบัติประจำเดือน 

ที ่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

ส่งใบเสร็จรับเงินเงินอุดหนุนและประเภทเงินงบประมาณ ประเภทเงินเดือน เงินช่วยเหลือ
บุตร ค่าสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ  
เบิกเงินงบประมาณทุกประเภท  
จัดเตรียมหลักฐานการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน (ครูอัตราจ้าง)  
คำนวณรายได้ เพ่ือหักภาษี ณ ที่จ่าย  
เบิกเงินงบประมาณ ประเภทค่ารักษาพยาบาล, ช่วยการศึกษาบุตร 
ลงทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ให้เป็นปัจจุบัน  
จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือนของบุคลากร  
ลงทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานประเภทเงินคงเหลือ  

เจ้าหน้าที่
การเงิน 



งานพัสดุ 
 

1. งานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันตลอดปี 
ที ่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้อนุมัติ  
งานเบิก - จ่ายพัสดุ  
งานลงทะเบียน และให้หมายเลขครุภัณฑ์  
งานลงบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง  
งานลงบัญชีวัสดุถาวร  
ตรวจสอบวัสดุถาวรประจำปี  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
2. งานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์ 

ที ่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

รับเอกสารหลักฐานการขอซื้อของฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน  
ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการ  
ดำเนินการเสนอขออนุมัติการจัดซื้อ  
ดำเนินการจัดซื้อจัด จัดจ้าง  
ดำเนินการตรวจ – รับ – จ่าย วัสดุอุปกรณ์   

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
3. งานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำเดือน 

ที ่ งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 

สรุปยอดการเบิก-จ่าย ประจำวัน (ทุกสิ้นเดือน)  
รายงานการเบิก – จ่าย ทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน  
รายงานข้อมูลผลการบริหารงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร  

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผนงาน 
  

ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 สิงหาคม 2564 - ประชุมหาหรือฝ่ายบริหาร เพ่ือวางแผนการ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- ฝ่ายบริหาร 
- งานนโยบายและแผนงาน 

2 สิงหาคม 2564 - ประชุมหาหรือคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 สิงหาคม 2564 - หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการ
เขียนโครงการประจำปี 2565 

- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

4  1 กันยายน 2564 - รวบรวมโครงการส่งให้งานนโยบายและแผนงาน - หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5 20 กันยายน 2564 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565  - ฝ่ายบริหาร 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6 25 กันยายน 2564 - นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

7 1 ตุลาคม 2564 – 
31 มีนาคม 2565 

- หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการตาม
โครงการไตรมาสที่ 1 และ 2 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

8 31 มีนาคม 2565 - หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมิน
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการไตรมาสที่ 1 
และ 2 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

9 1 เมษายน 2565 – 
31 สิงหาคม 2565 

- หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการตาม
โครงการไตรมาสที่ 3 และ 4 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 



ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

10 31 สิงหาคม 2565 - หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมิน
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการไตรมาสที่ 3 
และ 4 

- งานนโยบายและแผนงาน 
- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

11 15 กันยายน 2565  - หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งสรุปผลการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 

- หัวหน้าฝ่าย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 


