
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์

ประจ าปีการศึกษา 2563

นางประภัสสร  ปะวะโท
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณและสินทรพัย์

กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



1. นางประภัสสร  ปะวะโท อายุ  48 ปี 
อายุราชการ  24 ปี วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ, ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา

2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา  มีวันลากิจ..-..ครั้ง. มีวันลาป่วย ..-..ครั้ง.





โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานอ านวยการ งบประมาณและสินทรัพย์

นายกิตติกุล  แก้วกาหลง
ผช.ผอ.กลุ่มงานอ านวยการ และธุรการ

นางประภัสสร  ปะวะโท
ผช.ผอ.กลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์





นางประภัสสร  ปะวะโท
นางสาวปราณี  นิตยะ
นางสาวกานต์มณี  บุญมี

1. จัดท ำโครงกำรเพือ่ปรับปรุงส ำนักงำนให้เหมำะสมสะดวกต่อกำรให้บริกำรทุกคน
2. ก ำหนดนโยบำย ขอบข่ำย โครงสร้ำง ทศิทำง กำรพัฒนำสภำนศึกษำ
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนงบประมำณให้เป็นไปในกรอบและทศิทำงที่โรงเรียนก ำหนด
4. ให้ค ำปรึกษำแก่ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณทุกงำน
5. นิเทศ ก ำกับ ตดิตำม กำรบริหำรงำนงบประมำณให้มีควำมสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. วำงแผนกำรระดมทรัพยำกรและกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผน
7. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีเสนอต่อส่วนรำชกำรและกรรมกำร

สถำนศึกษำทรำบทุกสิน้ปีงบประมำณ
8. งำนอื่น ๆ ตำมนโยบำยต้นสังกัดก ำหนด



นางปราณี  รัตนธรรม
นางพิชญ์สิรีย์ พิไลวงศ์
นายศตวรรต สัตถาผล
นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต
นางสาวสุมินตรา  ไกรวงษ์

1. หัวหน้ำหน่วยพัสดุ
2. งำนส ำนักงำนพัสดุ
3. งำนพัสดุเงนิงบประมำณและกำรปรับปรุงซ่อมแซมทุกประเภทเงิน
4. งำนพัสดุเงนิเรียนฟรี 15 ปี  ประเภทค่ำหนังสือเรียน
5. งำนพัสดุเงนิเรียนฟรี 15 ปี เงนิรำยได้สถำนศึกษำ  เงนิอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐำน
นักเรียนยำกจน  และเงนิอุดหนุนเพือ่ควำมเสมอภำคนักเรียนยำกจนพิเศษ(กสศ.)

6.  งำนพัสดุเงนิอุดหนุนประเภทเงนิอุดหนุนนักเรียนยำกจน



นางศศิธร  พาบุ
นายศตวรรต สัตถาผล
นางสาวศุกภลักษณ์  พุดตาเต
นางสาวสุมินตรา  ไกรวงษ์

1. จัดท ำทะเบียนทีร่ำชพัสดุ  กำรดูแลตดิตำมกำรท ำเร่ืองขอขึน้ทะเบียนทีร่ำชพัสดุ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือบุคลำกรส ำรวจพัสดุ ครุภัณฑ ์ทีด่นิ อำคำรและ 
ส่ิงก่อสร้ำงท้ังหมดเพือ่ทรำบสภำพกำรใช้งำน และรำยงำนผู้บริหำรทรำบทุกสิน้ปี

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริงของรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี
4. จ ำหน่ำย บริจำคหรือขำยทอดตลำดในกรณีพัสดุหมดสภำพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
5. จัดท ำทะเบียนคุมทรัพยสิ์นทีเ่ป็นวัสดุ  ครุภัณฑใ์ห้เป็นปัจจุบัน
6. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลทรัพยสิ์นของสถำนศึกษำ
7. ปรับปรุงซ่อมแซมคลังพัสดุช้ันล่ำงอำคำร 1 ให้พร้อมใช้งำน
8.  งำนอื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมำย



นางประภัสสร  ปะวะโท
นางสาวปราณี  นิตยะ
นางสาวกานต์มณี  บุญมี
นางจรุพรรณ  ขุนหาร    
นางสาวสุภัชรี  โพธิ์ค า

1. งำนส ำนักงำนกำรเงนิ 
2. งานควบคุมระบบการเงิน-บัญชี . 

3. งานการเงินประเภทเงินอุดหนนุนักเรียนยากจนและเงินงบประมาณ . 
4. งานการเงินอุดหนุนประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี
5. งานเงินรายได้สถานศึกษา เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เงินกองทุน กสส.

และเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา



นางพิชญ์สิรย์ี พิไลวงศ์    
นางจรุพรรณ  ขุนหาร    
นางสาวสุภัชรี  โพธิ์ค า

1. งำนส ำนักงำนกำรบัญชี 
2. งานทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท. 

3. งานบัญชีประจ าวัน . 



นางพิชญ์สิรีย์ พิไลวงศ์    
นางสาวสุภัชรี  โพธิ์ค า

1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบเสร็จรับเงิน  หลักฐานการเบิก
ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน  บันทึกข้อความเพื่อ
ขออนุมัติจ่ายเงินเสนอต่อผู้อ านวยการ

2. รวบรวมหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการตา่งๆ เสนอส านักงานเขตพื้นที่   
เพ่ือด าเนินการต่อไป



ผลงานเชิงประจกัษด์า้นงานงบประมาณและสินทรพัย์

ตนเอง

สถานศึกษามีส่วน
ร่วมกับชุมชน ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆตลอด
ปีการศึกษา ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจนท าให้เกิด
ความร่วมมือ ความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน เกิด
ความรักและความ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน 
และท้องถ่ิน

ได้รับการยกย่องและ
ยอมรับจากผู้ปกครอง
และชุมชนในด้านการ
ดูแล เอาใจใส่ของ
โรงเรียนและครูที่มีต่อ
นักเรียนในด้านการ
จัดหาทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆเพื่อเป็น
การช่วยเหลือแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองใน
ด้านค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่ง
ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจการเงิน 

นักเรียนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา  มีความ
พร้อมที่จะเรียนและ
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ  นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ  สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ โดย
เน้นการเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรร์ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ 

สถานศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย  มีการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบ Team work ให้
ค าแนะน า ปรึกษา และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เข้มแข็ง

นกัเรยีน โรงเรยีน ชมุชน



การมอบทนุอดุหนนุปัจจยัพ้ืนฐานนกัเรยีนยากจน



การประชมุช้ีแจงเพ่ือมอบเงินทนุเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.)



รบัการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน   

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม



รบัการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน   

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม
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จบการน าเสนอ
ขอขอบคุณ และสวัสดีค่ะ
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