
 

 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผนงานวิชาการ 
(นางจินตนา ยนต์ศิริ) 

แผนงานงบประมาณ 
(นางรัชนี หมื่นแทน) 

แผนบุคลากร 
(นางสาวอินทิรา ศรีเกิด) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(นายครองยุทธ นบนอบ) 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู ้
9.  การนิเทศการศึกษา    
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 13.  การประสานความร่วมมอืในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของ
สถานศึกษา 

 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค า
ขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3.  การอนุมัติการจา่ยงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสด ุ
12.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน    
 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5.  การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
8.  การด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 
10.  การรายงานการด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
12.  การจัดระบบและการจัดท า
ทะเบียนประวัต ิ
13.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
14.  การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
15.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

1,  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
3.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผน 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน     
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 
10.  การจัดท าส ามะโนประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 

 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้กครอง 

สภำนกัเรียน 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 



 

 

 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ 
(นางจินตนา ยนต์ศิริ) 

แผนงานงบประมาณ 
(นางรัชนี หมื่นแทน) 

แผนบุคลากร 
(นางสาวอินทิรา ศรีเกิด) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
(นายครองยุทธ นบนอบ) 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

13.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสด ุ
16.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
19.  การจัดท าบัญชกีารเงิน 
20.  การจัดท ารายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน 
21.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

16.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
17.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
18.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
19.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

19.  งานประสานราชการสว่นภูมภิาค
และส่วนท้องถิ่น 
20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
 


