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ผู้ปกครอง/ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป 

หัวหน้างานบุคคล หัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานกิจการนักเรียน หัวหน้างานอาคารสถานที ่

1. การวางแผนงานวิชาการ 
2. การบริหารงานวิชาการ 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 
5. การวัดผลและประเมินผล    
การเรียน   และงานทะเบยีน
นักเรียน 
6. การแนะแนวการศึกษา 
7. การประเมินผลการด าเนินงาน
วิชาการ 

1. การบริหารการเงิน 
2. การบริหารการเงินและบัญช ี
3. การบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย ์
4. การประเมินผลการด าเนินงาน
การเงินและพัสด ุ

1. การบริหารงานบุคคล 
2. การบริหารงานทะเบียนและสถิต ิ
    ข้าราชการครูและบุคลากร              
    ทางการศึกษา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
    บุคคล 

1. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 
2. การบริหารงานกิจกรนักเรียน 
3. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียน     
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
4. การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
5. การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
6. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. การบริการอาคาร        3. การบริการห้องเรียน 
4. การบริการห้องบริการ   5. การบริการห้องพิเศษ 
6. การบริการอาคารประกอบ   7. การบริการน  าดื่ม 
8. การจัดสถานที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
9. การส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
10. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
11. การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

หัวหน้างานวิชาการ 

หัวหน้างานแผนงาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

หัวหน้างานวิชาการ 

หัวหน้างานธุรการ 

1. การจัดองค์กร 
2. การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
4. การควบคุมภายใน 
5. การประเมินผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

1. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
2. การค านวณต้นทุนผลผลิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงาน 

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
2. การให้บริการชุมชน 
3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
4. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
5. การประเมินผลการด าเนินงานชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

1. การวางแผนงานธุรการ 
2. การบริหารงานธุรการ 
3. การบริหารงานสารบรรณ 
4. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
3. การประเมินผลการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
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1. การพัฒนาหรือด าเนินเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น  
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11.การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน และ มาตรฐาน
การศึกษา  
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ 
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ สถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา  
15. การจัดระเบยีบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับงานวิชาการ ของ
สถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั งงบประมาณ  
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินและการจัดสรร งปม.  
จาก สพฐ.  
3. การอนุมัติการใช้จ่าย งปม. ตามที่ได้รับเอกสาร  
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง งปม.  
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย งปม.  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ งปม.  
7.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก งปม.  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
9. การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือ 
การศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
11. การวางแผนพัสด ุ 
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
ของ ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งปม. เพ่ือเสนอเลขาธิการ 
กพฐ.  
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท า  
และจัดหาพัสดุ  
14. การจัดหาท าพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสด ุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
19. การน าเงินส่งคลัง  
20. การจัดท าบัญชีการเงิน  
21. การจัดท ารายงานทางการเงิน 
22. การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตราก าลัง  
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั ง  
4. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ น การย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  
5. การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั นเงินเดือน  
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่มีระเบียบ
ก าหนด ไว้โดยเฉพาะ  
7. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
10. การรายงานงานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัต ิ 
14. การจัดท าบัญชรีายชื่อและการให้ความเห็นเก่ียวกับ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรต ิ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมส าหรับ 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
19. การริเริ่ม ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารการศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม  
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน      
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดตั ง ยุบ รวม หรือ 
เลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16.งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา ของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที ่จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การ
ลงโทษนักเรียน 

การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ผู้ปกครอง/ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 


