
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบางเตยนอก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคคล แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นชอบการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนดา้นการวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

1. การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3. การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใชผ้ลผลิต
จากงบประมาณ 
 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
4. การเปลี่ยนต าแหนง่ให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินยั
และการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
10. การรายงานการ
ด าเนินการทางวนิัยและการ
ลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

1. การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโน
ประชากร 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 

 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

สภานักเรียน 



  ตาราง(ต่อ): แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคคล แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14. การส่งเสริมและสนบัสนุน
งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถานศึกษา
และสถานประกอบการอื่นที่จัด
การศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานดา้นวชิาการ
ของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาสื่อ และการใช้สือ่
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

8. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได้รบัมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
10. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพสัด ุ
12. การก าหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใชง้บประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแล
บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
17. การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจา่ยเงิน 
18. การจัดท าบัญชีการเงิน 
19. การจัดท ารายงาน
ทางการเงิน และงบการเงิน 
20. การจัดท าหรือจัดหา
แบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียน
และรายงาน 

12. การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัต ิ
13. การจัดท าบัญชี
รายชื่อและการให้
ความเห็นเก่ียวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
15. การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
16. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
17. การส่งเสริมวินยั
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
18. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
19. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
20. ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการด าเนนิชีวติตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม 
สนับสนนุและประสานงาน
การจัดการศึกษาของ
บุคคล องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

 
 
 



 


