
บโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 

3.  การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

6.  การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณ
และค าขอตั้งงบประมาณ เพ่ือ
เสนอต่อเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2.  การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยตรง3.  การอนุมัติ
การจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 

2.  การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   

4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 

5.  การด าเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

6.  การลาทุกประเภท 

7.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     

7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

สภานกัเรียน สมาคมศิษยเ์ก่า 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 

 

6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

    

 

 

8.  การด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา    

10.  การแนะแนว 

11.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 13.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กร
อ่ืน 

14.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและ

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

11.  การวางแผนพัสดุ 

12.  การก าหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   

13.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

9.  การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 

10.  การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

11.  การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

12.  การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัติ 

13.  การจัดท าบัญชีรายชื่อ
และการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

14.  การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

15.  การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

8.  การด าเนินงานธุรการ   

9.  การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 

10.  การจัดท าส ามะโน
ประชากร 

11.  การรับนักเรียน 

12.  การเสนอความคิดเห็น
เกีย่วกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 

13.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

14.  การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

15.  การทัศนศึกษา 

16.  การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 

17.  การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 



ทีข่องโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 

สถานประกอบการอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

15.  การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

16.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

17.  การพัฒนาสื่อ และใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

14.  การจัดหาพัสดุ 

15.  การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 

16.  การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 

17.  การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ่ายเงิน 

19.  การจัดท าบัญชีการเงิน 

20.  การจัดท ารายงาน
ทางการเงิน และงบการเงิน 

21.  การจัดท าหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 

16.  การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

17.  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

18.  การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

19.  การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

18.  การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

19.  งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

20.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21.  การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 

22.  แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนักเรียน 

 


