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แนวทางการบริหารงานงบประมาณ   
 

การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดสุขกร เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน  มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   รวมท้ังจัดหารายได้จาก
บริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้  
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุน
และการอ านวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษา
ใหใ้ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ  คล่องตัว โปร่งใส

ตรวจสอบได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะแห่งวิชาชีพช้ันสูงจนได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะ
ก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี เล่ือมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ขอบข่ายภาระงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
3. การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
4. การโอนเงินงบประมาณ 
5. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
6. การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
7. การบริหารการเงิน 
8. การจัดการทรัพยากร 
9. การระดมทรัพยากร 
10. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
11. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
12. การบริหารบัญชี/การจัดท าบัญชีการเงิน 
13. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
14. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
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15. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
16. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
17. การจัดหาพัสดุ 
18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
19. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ 
 2. จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง 
 3. จัดท าค าขอรับงบประมาณของสถานศึกษาและกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง
เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
 4. จัดท าร่างข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษาท่ีจะต้องท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อ
ได้รับงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ 
 2. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งผ่าน
เขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ข้ันตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
 3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาแจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้จากแผนการระดมทรัพยากร 
 4. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน และ
ตามแผนงานงานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และก าหนดงบประมาณ 
ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงิน
นอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร 
 5. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับรอบวงเงินท่ีได้รับ 
 6. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งานโครงการท่ี
สอดคล้องวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตามแผนระดมทรัพยากร 
 7. จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 8. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 9. แจ้งจัดสรรวงเงิน และจัดท าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไป
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
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3. การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็นงบบุคลากร งบอุดหนุน  
งบลงทุน และงบด าเนินการ 
 2. เสนอแผนการใช้งบประมาณ วงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ างวดเป็นรายไตรมาสผ่าน
เขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อส านักงบประมาณ 
 3. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และอนุมัติการ
ใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามท่ีได้รับงบประมาณ 
4. การโอนเงินงบประมาณ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. การโอนเงิน ให้เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
          - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
5. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณ 
รายไตรมาส 
 2. จัดท าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตมาส 
 3. จัดท าแผนการก ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียงส าหรับโครงการท่ีมีความ
เส่ียงสูง 
 4. ประสานแผนและด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
 5. จัดท าข้อสรุปการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมท้ังเสนอข้อปัญหาท่ีอาจท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7. สรุปข้อมูลสารสนเทศท่ีได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. ก าหนดปัจจัยหลักความส าเร็จ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
 2. จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของผลผลิตท่ีก าหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของ
สถานศึกษา 
 3. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ตาม
ข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา 
 4. ประเมนิผลแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาและจัดท ารายงาน
ประจ าปี 
 5. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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7. การบริหารการเงิน 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. การเบิกเงินจากคลัง 
 2. การรับเงิน 
 3. การเก็บรักษาเงิน 
 4. การจ่ายเงิน 
 5. การน าส่งเงิน 
 6. การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
8. การจัดการทรัพยากร 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 2. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 3. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
9. การระดมทรัพยากร 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะ 
ปานกลาง 
 2. ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับ
ทุนทุกประเภท 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ แหล่งทรัพยากร บุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 4. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา 
 5. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 6. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีต้องการใช้เงินเพิ่มเติมให้
เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณท้ังตามวัตถุประสงค์และ
ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
10. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดหารายได้และสินทรัพย์ในส่วนท่ีจะ
น ามาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาเพื่อจัดท าทะเบียนข้อมูล 
 2. จัดท าแนวปฏิบัติหรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดหารายได้ และบริหารรายได้และ
ผลประโยชน์ตามแต่สภาพของสถานศึกษาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดท าทะเบียนคุมเก็บเงินรักษาเงินและเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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11. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายท้ัง
การจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 2. วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ 
 3. ด าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
12. การบริหารบัญชี/การจัดท าบัญชีการเงิน 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน 
และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน 
 2. จัดท ากระดาษท าการ โดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ 
 3. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง 
 4. บันทึกบัญชีประจ าวัน 
 5. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภท
เงินสด 
 6. ปรับปรุงบัญชี เมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณค้างรับ 
 7. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี 
 8. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวัน 
 9. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี   
13. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกดัส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมบัญชีกลางในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
 2. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
14. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าขึ้นเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก 
15. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์/การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้าง
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
 2. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้
ใช้ประโยชน์ 
 3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ 
 5. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 6. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 
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16. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้าง
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
 2. จ าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีท่ีหมดสภาพหรือไม่ได้
ใช้ประโยชน์ 
 3. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 4. จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส าหรับท่ีดิน อาคาร และส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ียังไม่ด าเนินการ 
 5. จัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 6. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาการจัดหาพัสดุ 
17. การจัดหาพัสดุ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1.  วิเคราะห์แผนงาน งาน / โครงการ ท่ีจัดท ากรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
 2.  จัดท าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษาจัดหาเองและท่ีร่วมมือ
กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา 
18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
  1. จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในกรณีท่ีเป็น
แบบมาตรฐาน 
 2. ต้ังคณะกรรมการขึ้นก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีท่ีไม่เป็นแบบ
มาตรฐานโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
 3. จัดซื้อจัดจ้าง 
19. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 
 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน 
 3. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระบบและ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
 4. ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษา และซ่อมแซมท้ังก่อนและหลังการใช้งาน 
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โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดสขุกร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
3. การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
4. การโอนเงินงบประมาณ 
5. การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
6. การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
7. การบริหารการเงิน 
8. การจัดการทรัพยากร 
9. การระดมทรัพยากร 
10. การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ 

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารงาน
งบประมาณ 

- คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
๑. ตัวแทนครู  
๒. ตัวแทนผู้ปกครอง 
๓. ตัวแทนชุมชน 
๔. ตัวแทนนักเรียน  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 
ท่ีปรึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดสขุกร 

11. กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
12. การบริหารบัญชี/การจัดท าบัญชีการเงิน 
13. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
14. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 
15. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
16. การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
17. การจัดหาพัสดุ 
18. การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
และจัดซื้อจัดจ้าง 
19. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 


