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คํานํา
ฝายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี
และพั ส ดุ โดยทํ า หนา ที่ ควบคุ มดู แล พัฒนา และปฏิบัติงานใหถูกตอง เหมาะสม ตรวจสอบและ
วิเคราะห รายงานผลการดําเนินงานดานฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจายเงินและ
พัส ดุ ให ถูกต องตามระเบี ย บข อบั งคับ รวมถึงการเก็บ รักษาเงิน และเก็บ เอกสารทางการเงิน ทาง
ฝายธุรการ-การเงิน จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เทาเทียมกัน จึงสงผลตอคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล ก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหการจัดการศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษา
ฝายธุรการ-การเงิน ไดดําเนินการจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี จึงขอนําเสนอและสรุปผล
งบประมาณดําเนินงานตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดในเอกสาร
เลมนี้
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1
แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ฝายธุรการ-การเงิน (งานบริหารฝายฯ) โรงเรียนมารียอนุสรณ
************************************************************************
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณดําเนินงานตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารฝายธุรการ-การเงิน ฝาย ธุรการ-การเงิน
ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน : พันธกิจขอที่ 6 ยุทธศาสตรขอที่ 8 เปาหมายขอที่ 1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้/เกณฑที่ 2.2, 2.3, 2.4
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 4 :มาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2, 2.3, 2.4
สรุปวิธีดําเนินการ (ที่ปฏิบัติจริง)
ฝายธุรการ-การเงิน มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี
และพั ส ดุ โดยทํ า หนา ที่ ควบคุ มดู แล พัฒนา และปฏิบัติงานใหถูกตอง เหมาะสม ตรวจสอบและ
วิเคราะห รายงานผลการดําเนินงานดานฐานะทางการเงินและพัสดุ ตรวจสอบการเบิกจายเงินและ
พัส ดุ ให ถูกต องตามระเบี ย บข อบั งคับ รวมถึงการเก็บ รักษาเงิน และเก็บ เอกสารทางการเงิน ทาง
ฝายธุรการ-การเงิน จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เทาเทียมกัน จึงสงผลตอคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล ก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลใหการจัดการศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเปาหมายของ
การจัดการศึกษา
การจั ดทํ า งบประมาณดํ าเนินงานตามแผนงาน ฝายธุร การ-การเงิน ปการศึกษา 2561
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อให การดํ า เนิ น งานตามแผนงาน ฝ ายธุ ร การ-การเงิ น มี ป ระสิท ธิภ าพ
2) เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณสํานักงานสิ้นเปลืองใชงานตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน
เป าหมายเชิงคุณภาพ มี วัส ดุอุปกรณเพียงพอและตรงตามความตองการ เปาหมายเชิง
ปริมาณ บุคลากรในฝายธุรการ-การเงิน มีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานทุกคน
การติดตามและประเมินผล 1) ประเมินจากสภาพจริง 2) เอกสารการเบิกวัสดุอุปกรณ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ คือ การปฏิบัติงานในฝายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรในฝายธุรการ-การเงินทุกคนใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและประหยัด
การจั ดทํ า งบประมาณดํ าเนินงานตามแผนงาน ฝายธุร การ-การเงิน ปการศึกษา 2561
พบวา มีจุดเดน 1) ทําใหฝายธุรการ-การเงิน ใหบริการผูปกครอง นักเรียน บุคคลภายในและภายนอก
โรงเรี ย น ให ไ ด รั บ ความสะดวก เกิด ความประทั บ ใจในการให บ ริ ก าร 2) สามารถนํา ขอ มูล ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูลตามความเหมาะสม 3) สถานศึกษา
จะไดประโยชนจากการสรุปผลเพื่อนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารใหบรรลุตามเปาหมาย

2
โครงการงบประมาณดําเนินงานตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน สรุปผลการดําเนินการ ดังตอไปนี้

ที่

1

วัตถุประสงคโครงการ

สภาพ
ความสําเร็จ
บรรลุ ไมบรรลุ

เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน
ฝายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินการ
ผูปกครอง นักเรียน บุคคลภายใน
และภายนอกโรงเรียน ไดรับความ
สะดวก เกิดความประทับใจใน
การใหบริการ
บุคลากรในฝายธุรการ-การเงินทุกคน
ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและ
ประหยัด ตรงตามแผนงาน

√

เพื่ อ ให มี วั ส ดุ อุ ป กรณ สํ า นั ก งาน
2 สิ้นเปลืองใชงานตามแผนงาน

√

ตารางสรุปรายรับ-รายจายตามแผนงาน ปการศึกษา 2561
ของ ฝายธุรการ-การเงิน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนงานหนวยงาน

งบโรงเรียน

งานบริหารฝายฯ
งานธุรการ
งานสารบรรณ
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อ
งานพัสดุ-ครุภัณฑ
งานมินิมารท
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่กําหนดไวในโครงการ
งบประมาณที่จายจริง

11,025
21,700
9,400
47,125
5,250
3,175
3,400
101,075

งบเรียนฟรี

งบจัดหา

-

-

101,075
62,897

สรุปรายจาย
2,229
19,223
7,520
14,146
1,256
1,109
17,414
62,897
บาท
บาท

3

4
โครงการงบประมาณดํ า เนิน งานตามแผนงาน ฝ ายธุร การ-การเงิน ปการศึก ษา 2561
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานบริหารฝายธุรการ-การเงิน ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
774
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
1,200
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
255
รวมจาย (สองพันสองรอยยี่สิบเกาบาทถวน)
2,229
จากตารางที่ 1 พบวา การเบิกจายตามแผนงานบริหารฝายธุรการ-การเงิน งบประมาณที่
กําหนดไวในแผนงาน 11,025 บาท งบประมาณที่ใชจริง 2,229 บาท ใชไปในการรวบรวมและสรุป
รายงานการดําเนินงานในฝายธุรการ-การเงิน ตลอดปการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานธุรการ ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
13,504
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
2,890
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
2,829
รวมจาย (หนึ่งหมื่นเกาพันสองรอยยี่สิบสามบาทถวน)
19,223
จากตารางที่ 2 พบว า การเบิ ก จ า ยตามแผนงานธุ ร การ งบประมาณที่ กํ า หนดไว ใ น
แผนงาน 21,700 บาท งบประมาณที่ใชจริง 19,223 บาท ใชในการผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

5
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานสารบรรณ ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
3,474
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
3,240
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
806
รวมจาย (เจ็ดพันหารอยยี่สิบบาทถวน)
7,520
จากตารางที่ 3 พบวา การเบิกจายตามแผนงานสารบรรณ งบประมาณที่กําหนดไวใน
แผนงาน 9,400 บาท งบประมาณที่ใชจริง 7,520 บาท ใชในการผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานการเงินและบัญชี ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
5,411
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
6,700
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
2,035
รวมจาย (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งรอยสี่สิบหกบาทถวน)
14,146
จากตารางที่ 4 พบวา การเบิกจายตามแผนงานการเงินและบัญชี งบประมาณที่กําหนดไว
ในแผนงาน 47,125 บาท งบประมาณที่ ใช จ ริ ง 14,146 บาท ใชใ นการผลิ ตเอกสารต างๆ เพื่ อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานตามภารกิจ ของหน ว ยงาน และปฏิ บัติ ห น า ที่อื่ น ที่ เกี่ ย วข องตามที่ ได รั บ
มอบหมาย ในปการศึกษา 2561 ไมไดมีการเบิกซื้อกระดาษใบเสร็จคาธรรมเนียมการศึกษา

6
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานจัดซื้อ ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
316
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
660
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
280
รวมจาย (หนึ่งพันสองรอยหาสิบหกบาทถวน)
1,256
จากตารางที่ 5 พบวา การเบิกจายตามแผนงานจัดซื้อ งบประมาณที่กําหนดไวในแผนงาน
5,250 บาท งบประมาณที่ ใ ช จ ริ ง 1,256 บาท ใช ใ นการผลิ ต เอกสารต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
79
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
660
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
370
รวมจาย (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาบาทถวน)
1,109
จากตารางที่ 6 พบวา การเบิกจายตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ งบประมาณที่กําหนดไวใน
แผนงาน 3,175 บาท งบประมาณที่ใชจริง 1,109 บาท ใชในการผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

7
ตารางที่ 7 แสดงขอมูลการเบิกจายตามแผนงานมินิมารท ปการศึกษา 2561
ขอกําหนดมาตรฐาน/
จํานวนเงิน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
369
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
660
3 เครื่องสํารองไฟ
Computer
15,000
4 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
1,385
รวมจาย (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสิบสี่บาทถวน)
17,414
จากตารางที่ 7 พบวา การเบิกจายตามแผนงานมินิมารท งบประมาณที่กําหนดไวใน
แผนงาน 3,400 บาท งบประมาณที่ใชจริง 17,414 บาท ใชในการผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย ในป
การศึกษา 2561 ไดมีการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 6 เครื่อง เปนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

ภาคผนวก

ตารางสรุปรายรับ-รายจายตามแผนงานหนวยงาน ปการศึกษา 2561
ของ ฝายพัฒนาธุรการ-การเงิน
ลําดับ

แผนงานหนวยงาน

1.
1.1

งานบริหารฝายฯ
คาดําเนินการ
รวม
งานธุรการ
คาดําเนินการ
รวม
งานสารบัญ
คาดําเนินการ
รวม
งานการเงินและบัญชี
ดําเนินการตามแผนงาน
รวม
งานจัดซื้อ
คาดําเนินการ
รวม
งานพัสดุ-ครุภัณฑ
คาดําเนินการ
รวม
งานมินิมารท
คาดําเนินการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1

งบโรงเรียน งบเรียนฟรี

งบจัดหา

สรุปรายจาย

11,025
11,025

-

-

11,025

21,700
21,700

-

-

21,700

9,400
9,400

-

-

9,400

47,125
47,125

-

-

47,125

5,250
5,250

-

-

5,250

3,175
3,175

-

-

3,175

3,400
3,400
101,075

-

-

3,400
101,075

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน บริหารฝายธุรการ-การเงิน งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน จํานวนเงิน หมาย
ลําดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต
บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
75
15
1,125
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030 700
7
4,900
3 วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
5,000
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
รวมประมาณคาใชจาย

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหาบาทถวน)

11,025

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 11,025 บาท  งบจัดหา..........................................บาท

ผูเสนอ

ผูพิจารณา

(นางสาวอัจฉรา เคยพุดซา)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานบริหารฝายธุรการ-การเงินผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ผูอนุมัติ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจ ัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ลําดับ
ที่
1
2
3

รายการ

กระดาษงานพิมพ
หมึกพิมพ
วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน ธุรการ งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
.
ALCOTT 70 แกรม 75
100
Canon LBP 6030 700
17
วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

(สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท
7,500
11,900
2,300

21,700

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 21,700 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
ผูเสนอ
ผูพิจารณา
(นางปุณณิศา นพคุณ)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานธุรการผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ส.ต

หมาย
เหตุ

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน สารบรรณ งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนดมาตรฐาน/ ราคาตอ จํานวน
ลําดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ/
หนวย
หนวย
ที่
คุณภาพ
บาท ส.ต
1 กระดาษงานพิมพ ALCOTT 70 แกรม
75
60
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030
700
6
3 วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

(เกาพันสี่รอยบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท ส.ต
4,500
4,200
700

9,400

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 9,400 บาท  งบจัดหา..........................................บาท
ผูเสนอ
ผูพิจารณา
(นางสาวศุภลักษณ วาปกัง)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานสารบรรณผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจ ัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

หมาย
เหตุ

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน การเงินและบัญชี งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน จํานวนเงิน
หมาย
ลําดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
เหตุ
ที่
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ ALCOTT 70 แกรม 75
55
4,125 2 กระดาษใบเสร็จคา กระดาษใบเสร็จ
500
60
30,000 เทอม
3 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030 700
15
10,500 4 วัสดุสํานักงาน
วัสดุสํานักงาน
2,500 สิ้นเปลือง
สิ้นเปลือง
รวมประมาณคาใชจาย

(สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน)

47,125

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน 47,125 บาท  งบจัดหา..........................................บาท

ผูเสนอ
ผูพิจารณา
(นางสาวศรินนา แกวสีเคน)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานการเงินและบัญชีผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจ ัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

-

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน จัดซื้อ งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน
ลําดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
ที่
คุณลักษณะ
บาท ส.ต
เฉพาะ/คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม 75
10
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030 700
5
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

(หาพันสองรอยหาสิบบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท
750
3,500
1,000

5,250

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน5,250บาท งบจัดหา..........................................บาท

ผูเสนอ
ผูพิจารณา
(นางสาวสมาพร วาปกัง)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานจัดซื้อผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจ ัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ส.ต

หมาย
เหตุ

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน พัสดุ-ครุภัณฑ งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน
ลําดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
75
5
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030 700
3
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

(สามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท
375
2,100
700

3,175

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน3,175บาท งบจัดหา..........................................บาท
ผูเสนอ

ผูพิจารณา

(นายเปรมปรี วาปทะ)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานพัสดุ-ครุภัณฑผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

(ซิสเตอรจํานันท ไพรงาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

(บาทหลวงสุรชัย เจริญพงศ)
ผูจ ัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ

ส.ต

หมาย
เหตุ

แบบแสดงประมาณการคาใชจาย
หนวยงาน มินิมารท งานฝายธุรการ – การเงิน
ขอกําหนด
ราคาตอ จํานวน
ลําดับ
รายการ
มาตรฐาน/
หนวย
หนวย
ที่
คุณลักษณะเฉพาะ/ บาท ส.ต
คุณภาพ
1 กระดาษงานพิมพ
ALCOTT 70 แกรม
75
8
2 หมึกพิมพ
Canon LBP 6030 700
3
3 วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง วัสดุสํานักงาน
สิ้นเปลือง

รวมประมาณคาใชจาย

(สามพันสี่รอยบาทถวน)

จํานวนเงิน
บาท
600
2,100
700

3,400

สรุปประเภทงบประมาณ
 งบโรงเรียน3,400บาท งบจัดหา..........................................บาท

ผูเสนอ

ผูพิจารณา

(นางสาวพัชริดา ประทุมป)
(นางปยะนุช สังขทองหลาง)
หัวหนางานมินิมารทผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน

ผูเห็นชอบผูอนุมัติ

ส.ต

หมาย
เหตุ

คําสั่งโรงเรียนมารียอนุสรณ
ที่ 128 / 2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานงบประมาณตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน
ประจําปการศึกษา 2561

ดวยโรงเรียนมารียอนุสรณ ไดจัดทําโครงการงบประมาณตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน
ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน มีประสิทธิภาพ
และบุคลากรในฝายธุรการ-การเงิน ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคาและประหยัด
เพื่ อให การดํ า เนิ น โครงการดําเนิน ไปดว ยความเรีย บรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค จึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานงบประมาณตามแผนงาน ฝายธุรการ-การเงิน ประจําปการศึกษา
2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝายที่ปรึกษา
1. นายสุรชัย เจริญพงศ
ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ
2. นางสาวจํานันท ไพรงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ
3. นางสาวสุภารัตน เหลืองรัตนวิมล
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
4. นายสมบัติ พิมพจันทร
รองผูอํานวยการฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
5. นางพิศมัย นพคุณ
ผูชวยผูอํานวยการฝายอภิบาลและแพรธรรม
6. นางภริตพร นวลเทา
ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน
7. นางปยะนุช สังขทองหลาง
ผูชวยผูอํานวยการฝายธุรการ-การเงิน
8. นายจตุพล ออนสีทัน
ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวพรทิพย สะอาดรัมย
หัวหนาฝายปฐมวัย
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวย ความเรียบรอย และมี
ประสิทธิภาพ

2. คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นางปยะนุช
สังขทองหลาง
2. นางสาวอัจฉรา
เคยพุดซา
3. นางปุณณิศา
นพคุณ
4. นางสาวชณุตพร
เกตุเพชร
5. นางสาวสมาพร
วาปกัง
6. นางสาวศรินนา
แกวสีเคน
7. นายเปรมปรี
วาปทะ
8. นางสาวพัชริดา
ประทุมป
9. นายธาณทอง
สังขทองหลาง
10. นางสาวสายฝน
พนารินทร
11. นายสิทธิชัย
ทุงไธสง
12. นายนพชัย
ปะวันนัง
มีหนาที่ จัดทําเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการรับจายตามแผนงาน ของฝายธุรการ-การเงิน
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายตามแผนงาน ของฝายธุรการ-การเงินและสรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ
ขอใหคณะครูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
( นางสาวจํานันท ไพรงาม )
ผูอํานวยการโรงเรียนมารียอนุสรณ

